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МІЖНАРОДНА 
ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
У МОСКВІ

24 лютого у Москві в Інституті 
марксизму-леніяізму при ЦК 
КПРС почала роботу міжнарод
на теоретична конференція, при
свячена 100-річчю з дня народ
ження В. І, Леніна. її тема: 
«Ленінізм 1 світовий революцій
ний процес». Конференція скли
кана Інститутом марксизму-ле- 
нінізму при ЦК КПРС, Акаде
мією суспільних наук при ЦК 
КПРС, Вищою партійною шко
лою при ЦК КПРС і рядом гу
манітарних інститутів Академії 
наук СРСР.

ДАВАЙ 10» УДАРНИХ ДНІВ;

НА ЗАОЩАДЖЕНОМУ
МЕТАЛІ

Комсомольсько-молодіжна бригада різальни« 
металу, яку очолює Микола Скліфус, є одні

єю з кращих у ковальсько-пресовому цеху. План 
січня вона виконала на 185 процентів. Взятий 
темп бригада не знижує і в лютому.

В передовому колективі висока трудова дис
ципліна. Хлопці допомагають один одному, щедро 
Діляться набутим досвідом.

Ударною працею радують комсомольці Віктор 
Озеров, Вячеслав Цуркан, кадровик Анатолій 
Хлинов. Вони кожного дня набагато перекрива
ють норму виробітку, економлять метал. Так, рі
зальник Леонід Савченко цілу зміну працював 
На зекономленому бригадою металі. Додатково 
до завдання він видав десятки найменувань заго
товок деталей до сівалок.

Включившись у змагання на честь сторіччя з 
дня народження В. і. Леніна, колектив передової 
бригади взяв на себе підвищені соціалістичні зо
бов’язання: виконувати змінні виробничі заедан
ия не менш як на 150 процентів, підвищити про
дуктивність праці на 3 проценти проти запланова
ної, здавати продукцію лише відмінної якості, зе
кономити за рахунок переробки кінцевих відхо
дів 8 тонн металопрокату. Свого слова різальни
ки дотримують.

В. БАРАМБАс
. Завод «Червона зірка».

АЛЕЯ 1970-го
Ж» ОМСОМОЛЬЦІ Ульянов- 

ської міжрайбазн Кірово
градської облспожнвспілки 
йдуть назустріч ювілею вож- 

з новими трудовими здо
бутками. Про цс свідчать під
сумки соціалістичного зма
гання. Серед перших — ком
сомольці складів, де працюють 
Г. Васюта, М. Нагайчуи, 
01. Волкова. Добре трудяться 
•!>. Божко, Є. Тетєва, Г. Бам- 
бурак та інші.

Зараз комсомольці міжраіі- 
бйзи пелнку увагу приділяють 
сільським крамницям, піклую- 
‘інсь, щоб на селі було вдос
таль потрібних товарів. З цією 
Мстою вже зроблено ряд рей
дів допомоги торговельним 
точкам.

Молодь міжрайбазн зобо
в'язалась протягом ста удар
них днів постійно виконувати 
план оптового товарообігу по 
менш як на 102 проценти. Це 
зобов’язання успішно виконує
ться.

А ще наші комсомольці ви
рішили посадити біля між* 
райбази алею 1970-го року.

Надія НАКОНЕЧНА, 
секретар комсомольської 
організації Ульянов
ської міжрайбазн Кіро* 
воградської облепо- 
живспілки.
смт. Ульяновка.

П’ЯТИРІЧКИ РІК ЧЕТВЕРТИЙ
ЦСУ при Раді Міністрів СРСР підбило підсумки виконан

ня Державного плану розвитку народного господарства краї* 
йи у минулому році.

Розгорнувши соціалістичне змагання за гідну зустріч 100 
річчя з дня народження В. ). Леніна і дострокове виконан
ня п’ятирічного плану, трудящі СРСР добилися в 1969 році 
— четвертому році п’ятирічки •— дальшого зростання сус
пільного виробництва і народного добробуту, говоритьсв в 
повідомленні ЦСУ СРСР.

Національний доход, використаний на споживання і на
громадження, становить 106 процентів відповідно до 1963 
року; продукція промисловості — 107 процентів, продукція 
сільського господарства — 97 процентів; введення в дію 
основних фондів за рахунок державних централізованих 
Капітальних вкладень — 109 процентів; продуктивність пра
вії в промисловості — 104,8 процента, в колгоспах і радгос
пах — 97 процентів, у будівництві — 103 проценти, на за
лізничному транспорті — 103 проценти; прибуток по народ
ному господарству (в порівнянних цінах) — 107 процентів; 
фонд заробітної плати в народному господарстві — 107,4 
процента; суспільні фонди споживання — 107 процентів; 
середня грошова заробітна плата робітників і службовців — 
103,9 процента; оплата праці колгоспників — 103,8 процен
та; реальні доходи трудящих в розрахунку на душу насе
лення — 103 процентів.

За чотири роки п'ятирічки, говориться далі в повідомлен

ні ЦСУ СРСР, успішно виконувалися Директиви ХХ'.И з’ЇЗя 
ду КПРС по зростанню основних показників — націонал*« 
ному доходу, обсягу промислового виробництва, вантаж©« 
обороту, ’ транспорту, роздрібному товарообороту, 
реальних прибутках населення, середній заробіт
ній платі робітників і службовців, оплаті праці колгоспни
ків. При цьому завдання по зростанню середньої заробіт
ної плати робітників і службовців і оплаті праці колгосп
ників, передбачені Директивами на 1970 рік, досягнуті вже 
в минулому рові.

У 1969 році тривало переведення підприємств І галузей на
родного господарства на нову систему планування і свеїии 
нічного стимулювання, що сприяло підвищенню ефективнос
ті виробництва.

Більш високими темпа.ми розвивалися галузі промисло
вості, які забезпечують технічний прогрес усього народного 
господарства, — електроенергетика, машинобудування, хі
мічна і нафтохімічна промисловість. Значно збільшилося 
виробництво товарів культурно-побутового призначення І 
господарського висилку.

В цілому «а чотири роки п’ятирічки приріст промислової 
продукції становить близько 39 процентів проти 36—38 про- 
центів, передбачених розрахунками до Директив по в’атв- 
річному плану па ці роки.

(Закінчення на 2-й стор.).

Комсомолець Вплерій Дол
матов працює слюсарем 
контрольно - вимірювальних 
приладів па Малорисківсько- 
му цукровому заводі. Воло
димир Черненко — його ко
лега по роботі. В дружбі і в 
праці завжди вони разом. 
Ось і нещодавно разом отри- 
Якли радісну звістку. їх 
шість раціоналізаторських 
винаходів для заводу дають

ЕКОНОМІЧНИЙ

ЕФЕКТ —

9630 КАРБОВАНЦІВ
економічний ефект 9630 кар
бованців за рік. Всі винахо
ди зараз широко використо
вуються на виробництві.

М. РЯБЕЦЬ, 
секретар комітету 
комсомолу Мало- 
висківського цук- 
рокомбінату.

Ще випадає сніг І тримаються морози, та з кожним днем відчувається наближення весни. По-хліборобськи 
зустрічає її комсомолець-тракторнст колгоспу імені XX з’їзду КПРС Знам'янського району Василь ЯМКОВИЙ. 
Робочий день механізатора сьогодні починається на МТФ з внвозкн добрив на поля колгоспу.

Фото Б. В1ТОХІНА.

КУРС Щоранку одну з просторих 
кімнат Приютівської сіль
ської Ради, що в Новоук- 
раїнському районі, заповню
ють юнаки. Тут посланці чо
тирьох господарств району 
набувають професії механі
заторів па чотиримісячних 
курсах трактористів-машн- 
НІСТІВ.

— Щорічно десятки нових 
машин надходять у госпо
дарство, — розповідає голова 
місцевого колгоспу імені 
Жданова Олександр Якович 
Бродовий. — Дуже потрібні 
нам кадр» механізаторів. Ось 
чому и організували навчан
ня.

Разом з керівником курсів 
Інженером по техніці безпе
ки колгоспу М. Т. Поплав- 
ськнм переглядаємо список 
слухачів. Кожний юнак має

середню або восьмирічну ос
віту, з 20 чоловік десять — 
комсомольці. Майже всі вони 
раніше працювали причіплю
вачами.

— Другий місяць навчаю
ться, — розпопідає Михайло 
Тарасович. — Всі юнаки доб
ре засвоюють теоретичний 
матеріал, прагнуть грунтовно 
вивчити будову машин, ос
новні регулювання окремих 
вузлів.

Того дня юнаки складали 
залік по темі «Системи зма
щування дизельних двигунів 
тракторів «Т-74» та «МТЗ-5». 
Спокійно і впевнено розпові
дав цей матеріал комсомо
лець Василь Тихий. Уважно 
слухали його товариші. І ко
ли керівник курсів запитав, 
хто доповнить розповідь, ні
чого було додати. Через кіль
ка місяців у колгоспі Імені 
Пархоменка водитиме стале
вого коня цей молодий меха
нізатор.

Леонід Ніколаєнко минулої 
осені повернувся з рядів Ра
дянської Армії. Юнак ке хо
тів залишати рідного колгос
пу Імені Жданова, і коли ор
ганізували курси тракторнс- 
ті-маївішістіп, став підвіду-

вати їх. Він один з кращих 
слухачів.

Добре вчаться також Ана
толій Вергун, Валентин До
нець з цієї ж артілі, Микола 
Кваша з колгоспу імені Щор
са та інші.

У розпорядженні юнаків є 
необхідна література, пла
кати. окремі вузли тракторів 
та сільгоспмашин. Досвідче
ні спеціалісти місцевого кол
госпу допоможуть юнакам 
грунтовно оволодіти основа
ми агротехніки. Помічник 
бригадира тракторної брига
ди В. Н. Даймул ознайомить 
слухачів з слюсарною спра
вою. Про основи землероб
ства розповідатиме агроном 
А. Є. Цигульський. Кілька 
годин відведено для політ- 
напчапня, яке проводитиме 
секретар парткому М. П. Ма- 
іпинський. Старший інженер 
по техніці безпеки районного 
управління сільського госпо
дарства М. І. Моргун теж 
зустрінеться з слухачами.

За порівняно короткий 
строк навчання потрібно ос
воїти і теоретичний, і прак
тичний курс, па який відве
дено відповідно 727 і 383 
години.

...Закінчуються заняття, п 
Хлопці з місцевого колгоспу г. 
прямують додому, а з сусід- П 
ніх — до гуртожитку. Трохи ) 
відпочинуть, потім знову І! 
зберуться в Буднику культу* І; 
рн, щоб подивитися цікавий В 
фільм, зіграти партію в ша- | 
хи, завітати у читальний зад 
бібліотеки. Тричі на день у 
колгоспній їдальні юнакам 
готують смачні страви. Прав
ління колгоспу та партком, 
комсомольська організація 
артілі роблять все, щоб загін 
механізаторів рідного і нав
колишніх колгоспів попов
нювався молодими тракто- 
рнстамн-машпністами. щоб і! 
юнаки свою кипучу енергію і 
уміло застосовували на кол
госпних полях, щоб увінча
лась їх праця високими вро
жаям».

А. МОСІН.
’Новоукраїнськип 
район.
На фото: про аєі.і.н трак« 

торного двигуна розповідав 
комсомолець Василь Тихий з 
колгоспу імені Пархоменка 
(фото ліворуч), слухачі на 
занятті.

Фото М. КУЦОГО.
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54 комсомольці заводу 
«Червона зірка» Ще в мину
лому році виконали п'яти
річний план. їх імена з гор
дістю і пошаною звучать па 
■комсомольських зборах цехів 
і дільниць, їх самовіддана 
праця — приклад для кож
ного молодого робітника.

Серед випереджаючих час 
— І комсомолець Василь Га- 
дат з інструментального це- 

•Ху. Хоч його роботу, слюса- 
ря-лекалькика, можна при
рівняти до ювелірної, та мо
лодий виробничник має чет
вертий розряд, готується до 
техек’.амену на п'ятий. Що
зміни навпроти прізвища 
В. Галата »’’являється в та
белі відмітка — 145 — 150 
проценті».

У цільну від роботЦ.ХВИ.1И- 
ііу Василя можна бачити се
ред молоді цеху. До нього 
Йдуть з непирішени.ми про
блемами й питаннями, адже 
В. Галат — член комсомоль
ського бюро цеху, відпові
дальний за сиортивно-масозу 
роботу.

На фото: Василі. ГАЛАТ 
щойно вимірює виготовлену 
деталь.

Фото О. КОВЦЯ.

иль
.Червоній ЗІрЦІ"

Під 
комсомольський 
контроль

Дітище колективу Кі
ровоградського держав
ного конструкторського 
бюро — нова зернова сі
валка «С3-3,6» існус поки 
що на ватмані. Вона має 
з’явитися на колгоспних 
ланах уже , наприкінці 
ювілейного року.

Готуючи гідні дарунки 
100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, ком
сомольці КДКБ оголоси
ли цю машину комсомо
льською. Комсомольське 
бюро разом з відділом 
проектування, очолюва
ним Л. М. Філіп'євим, 
склали графіки випуску 
технологічної оснастки, 
готових деталей до нової 
сівалки. Виконання їх взя
то під комсомольський 
контроль.

Ініціативу комсомоль- 
ців-конструкторів підтри
мали всі молоді червоно- 
зорівці. В цехах і відділах 
заводу обговорили звер
нення завкому комсомо
лу до молодих робітни
ків про впровадження у 
виробництво нової ком
сомольської сівалки. В 
ковальсько - пресовому, 
ливарному та механоск
ладальному цехах під 
комсомольський к о н т- 
роль взяли виконання 
графіка випуску необхід
них деталей для майбут
ньої машини, «Кожен 
комсомолець _ червоно- 
зорівець несе відповіда
льність за нову сівалку 
«С3-3,6» — під таким де
візом працює молодіж
ний колектив орденонос
ного заводу.

Є. ПАНОВ.

„Молодиіі комунар* 2« лютого 1970 року

П’ЯТИРІЧКИ РІК ЧЕТВЕРТИЙ
(Закінчення).

До кінця року за новою системою планування і економіч
ною стимулювання працювало 36 тисяч промислових під
приємств, які виробили 63,6 процента всієї промислової 
продукції і дали понад 91 процент прибутку.

У повідомленні ЦСУ СРСР наводяться відомості про ви
конаний плану реалізації продукції і темпи зростання ви
робництва но окремих міністерствах. Більшість з них вико
нала 1 перевиконала річні плани. Однак на роботі багатьох 
підприємств негативно позначились несприятливі поіодні 
умови і стихійні лиха в ряді районів.

Складні погоди! умови минулого року та стихійні лиха в 
ряді районів країни завдали серйозної шкоди сільському 
господарству. Незважаючи на не, валова продукція сіль
ського господарства становить 79 мільярдів карбованців і 
перебуває на рівні середньорічного виробництва останніх 
чотирьох років і на 19 процентів вища, ніж у середньому 
за 1961—1965 рр.

У минулому ропі валовий збір зерна становив 160,5 міль
йона тонн (9,8 мільярда пудів), тобто па 23 проценти вище, 
ніж у середньому за 1961 — 1965 рр. Валовий збір рису стано
вить 1,1 мільйона тонн, що на 4 проценти більше, ніж у 
1988 ропі і в 2,8 раза більше, ніж у середньому за 1961 — 
1905 рр.

У державні ресурси надійшло 55,5 мільйона тони зерна. 
План закупок худоби і птиці, молока і яєць в цілому по 
країні виконано. Однак надплановий продаж м’яса і моло
ка державі трохи скоротився. Ряд колгоспів і радгоспів не 
використав усіх можливостей збільшення поголів’я худоби 
і виробництва продуктів тваринництва і зменшив їх продаж 
державі.

Тривало дальше оснащення сільського юсподарства су
часною технікою. У минулому році капітальні вкладення 
держави і колгоспів у сільське господарство становили 16,7 
мільярда карбованців і збільшились на 6 процентів.

У минулому році введено в дію нові виробничі потужності 
в усіх галузях народного господарства. Стали до ладу 350 
нових великих промислових підприємств, а також велика 
кількість нових цехів і виробництв на діючих підприємствах.

У сільському господарстві за рахунок коштів, виділених 
за державним планом, введено в експлуатацію багато тва
ринницьких приміщень, птахофабрик.

Середньорічна чисельність робітників та службовців у на
родному господарстві становить 87,9 мільйона чоловік і 
збільшилась за рік на 2,8 мільйона чоловік, або на 3 про
центи. •

У минулому році здійснено підвищення зарооїтної плати 
еередньооплачуваннх категорій працівників, зайнятих у бу- 
дівництві, на ремонтно-будівельних роботах і на підприєм
ствах промисловості будівельних матеріалів. _

Середньомісячна грошова заробітна плата рооітників і 
службовців у народному господарстві становить 117 карбо
ванців і збільшилась на 3,9 процента; заробітна плата ра
зом з виплатами і пільгами з суспільних фондів споживан
ня становить 157 карбованців проти 151 карбованця в 1968 
році. Оплата праці колгоспників підвищилась на 3,8 про
цента.

Реальні доходи трудящих в розрахунку на душу населен
ня зросли за рік на 5 процентів, а за чотири роки п’ятиріч
ки — на 26 процентів проти 23 процентів, передбачених 
розрахунками до Директиь по п’ятирічному плану на Ні 
роки.

Незважаючи на значне зростання товарообороту, відзна
чається в повідомленні, попит населення на деякі товари, 
зокрема на м’ясо, оселедці, овочі, на деякі види шерстяних 
тканин, одягу, взуття, па будівельні матеріали, окремі то
вари господарського вжитку, задовольнявся не повністю.

У 1969 році введено в експлуатацію 2 мільйони 250 тисяч 
нових впорядкованих квартир та індивідуальних житлових 
будинкіп загальною (корисною) площею 102,5 мільйона 
квадратних метрів. Цс трохи більше, ніж було споруджено 
и 1968 році. За минулий рік переселилися в нові будинки, 
а також поліпшили свої житлові умови близько 11 мільйо
нів чоловік.

Досягнуто дальших успіхів у розвитку народної освіти, 
науки і культури, в підготовці кваліфікованих кадрів, в по
ліпшенні медичної допомоги населенню.

(ТАРС).

зустріч
з ВОЇНАМИ

.А

На честь 52-ї річниці ра. 
дянської Армії І Військово- 
Морського Флоту в обкомі 
ЛКСМУ відбулася зустріч 
воїнів місцевого гарнізону : 
комсомольськими працівнн. 
нами, журналістами. Відмін- 
ників бойової та політичної 
підготовки вітав другий сек
ретар обкому ЛКСЛ1 Украї
ни М. Г. Гайдамака.

Наша армія сильна під
тримкою свого народу, наго
лосив він. Мета у юних тру
дарів заводів, фабрик, ланів 
і воїнів Радянської Армії 
спільна — зміцнювати могут
ність рідної Батьківщини. 
М. Г. Гайдамака розповів 
про трудові успіхи молоді.

Присутні тепло вітали вій
ськовослужбовця В. М. Редь- 
кіна з врученням Почесної 
грамоти ЦК ЛКСМ України, 
з днем його власного народ
ження, який співпав з народ
женням Збройних Сил СРСР.

Про успіхи воїнів МІСИЄВО->»«у 
го гарнізону у підготовці до г 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна розповіли офі
цери Валерій Работкіи, Во
лодимир Редькіи, рядові Во
лодимир Соцков. Юрій Ми
хайлов. старший сержант 
Тарас Шевченко та інші.

На закінчення великій гру
пі воїнів були вручені Почес- 

. ні грамоти обкому ЛКСМ 
України.

■\7ЖЕ ПЕРШЕ ознайомлен- 
ня з роботою Новгород- 

ківського районного штабу 
«КП» говорило про те, що 
питання про неї він ставить 
принципово і вагомо.

Але спочатку про склад ра
йонного штабу «КП». Члени йо
го підбиралися з таким розра
хунком, щоб кожен з них міг 
розібратися и тій чи іншій га
лузі господарства, щоб питання, 
якими займаються «прожекто
ристи», могли набути максиму
му дієвості, гласності. В роботі 
районного штабу «Комсомоль
ського прожектора» беруть 
участь дільничий уповноваже
ний, секретар комсомольської 
організації Новгородкінського 
відділу внутрішніх справ Мико
ла Маленко, кореспондеит-орга- 
иізатор районної редакції ра
діомовлення Юрій Паливода, 
голова районного комітету по 
фізичній культурі і спорту' Бо
рис Нестеренко, працівник сан- 
епідстанції Зоя Фесенко й Інші 
товариші.

— Рейди «КП» проводимо 
майже щотижня, — пояснює 
Н. Компанієць.

Це дійсно так. Гортаючи ра
йонну газету, можна зустріти 
чимало матеріалів за підписами 
членів штабу «Комсомольського 
прожектора». Це — рейди по 
підприємствах побутового об
слуговування населення, громад
ського харчування, рейди-педе- 
вірки відгодівлі великої рогатої

ЯК РІДНА
МАТИ...

ПОТРІБНА „ПРОЖЕКТОРИСТАМ“ ГАЗЕТА
худоби та молодняка, профілак
тичні рейди по збереженню со
ціалістичної власності.

Характерна риса роботи 
Новгородківського район
ного штабу «КП» — спів
дружність з районним комі
тетом народного контролю. 
З участю голови райкому 
народного контролю Є. А. 
Мараренко проходять на
вчання начальників штабів 
«КП» первинних організацій, 
плани роботи теж погодже
ні з райкомолА народного 
контролю.

Цінне в роботі районного 
штабу «КП» є ще й те, що 
жоден рейд не відбуває
ться без участі народних 
контролерів. Це створює 
«прожектористам» певний 
авторитет, допомагає діє
вості в їх роботі.

Як же добиваються члени 
штабу «КП» цієї дієвості?

— Головне — широка 
гласність. Участь в рейді 
працівників тієї чи іншої

ланки господарства району.
Надія Компанієць на під

твердження своїх слів наводить 
такі приклади. В рейді по пере
вірці роботи підприємств гро
мадського харчування брали 
участь, крім «прожектористів», 
голова групи народного контро
лю райспоживспілки і. Грозний 
та позаштатний інспектор рай
кому народного контролю 
Г. Кушнір, в рейді по перевірці 
відгодівлі великої рогатої худо
би та догляду за молодняком в 
колгоспі імені Шевченка — ско
тарі А1. Комісарчук та О. \ібе- 
ба. Прикладів таких можна на
вести шс не один.

Що ж стосується гласнос
ті, то про роботу районного 
штабу «КП» може бути 
кілька думок. Перша, що в 
цьому питанні все гаразд. 
І дійсно, «прожектористи» 
використовують сторінки га
зети для висвітлення рей- 
дів-перевірок, використову
ють редакцію районного 
радіо.

А ось друга. Все це, зви
чайно, дуже добре, але і 
газета, і редакція радіо ма
ють свої безпосередні функ

ції і займатися виключно 
справами «прожектористів» 
не можуть. Отже, потрібен 
свій орган, а його, на жаль, 
поки що немає. Пояснення, 
що дала другий секретар 
райкому комсомолу з цього 
приводу, аж ніяк не гово
рять про серйозність при
чин.

Цс — недолік окремий, який, 
маємо надію, райком терміново 
виправить.

Хотілося б наголосити ще 
на одному в роботі район
ного штабу «КП», саме на 
зв’язку «прожектористів» з 
районним оперативним за
гоном. Співдружність ця 
цінна вже тим, що мета ді
яльності оперативного за
гону і штабу «КП» одна: 
виявлення недоліків і лікві
дація їх.

Скажімо. на молокозаводі 
«прожектористами» разом з чле
нами оперативного загону було 
виявлено три пипадкп розкра
дання соціалістичної власності. 
Справа була передана па това
риський суд. Крім прямої корис

ті, цей захід послужив і профі
лактикою, подібних випадків 
більше па цьому заводі не спо
стерігалося.

Вже говорилось, що нов- 
городківські «прожекторис
ти» обрали найсерйозніші 
напрямки у своїй діяльності. 
Це і використання та впро
вадження нової техніки 
(хлібопекарня, колективні 
господарства району), і під
готовка колгоспами техніки 
до весняної сівби, і рейди- 
пєревірки по збереженню 
соціалістичної власності, по
бутового обслуговування на
селення, діяльності рад гур
тожитків, продажу спиртний 
напоїв і т. д, ”^4.

Районний штаб «Комсо
мольського прожектора», 
недивлячись на певні недо
ліки, проявив себе бойовою, 
принциповою громадською 
організацією.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

і Іовгородківський район.

порадами, як до рідної матері. І во
на ніколи не відмовляє нам, навіть 
коли завантажена роботою.

Незабаром на пенсію будемо про
воджати свою тьотю Марусю. Як ми 
з нею розстанемося, не можемо на
віть уявити. «Нічого, донечки, — за
спокоює вона нас. — Замість мене 
прийде моя старшенька — Рая».

Від щирого серця дякуємо вам. Ма
рі« Терентіївно, багато зробили ви 
для Батьківщини, для нас, молодих 
тваринників. Ми будемо іти по вашій 
широкій дорозі, як ви вчили нас — 
чесно, з великою любов’ю до праці. 
Навідуйтесь до нас, наша мамо!

Аня ГЛАДКА, 
Тамара ЗАЛІЗНЯК, 

свинарки-комсомолки.
Ульяновський район, 
колгосп ім. Гооького.

ВІД ПІВНОЧІ ДО ПІВДНЯ

Фото

пейзаж Оймя-

в. ЯКОВЛЄВА. 
(АПН).

Великий трудовий шлях пройшла 
Марія Терентіївна Пустовіт. В моло
дості працювала в ланці. Потім пе
рейшла на птахоферму, а зараз тру
диться разом з нами на свинофермі. 
Багато в неї турбот. Старший син 
Олександр вже працює електриком. 
Але треба проконтролювати, як на
вчаються Рая, Ліда і Валя — дочки 
її. Та й нам Марія Терентіївна допо
магає і словом, і ділом. Ми її щиро 
полюбили, і звертаємось до неї за'

селища Оймякон ЯкутськоїА\РСР г ‘О1 Не тут. біля
розп мінус 71 градус Правда тпк-а12ІОПТИКИ віДзначпли мо- дпя, але мінус 50 градусів Л?,1?.0-траік’іяеться пс кожного 
ми. А літо, хо« і жарке ато копАт’}«8 Лемпсратура длп зп* 
трапляється 35-градуснаС,жзпт крррті'е- у червні, наприклад. 
Дає сніг. 1 Азсиа 'кзра- а в середині серпня вже па-
хутрових звірТв,1 розводятт',Полен?вИКз’ Воі,и дав”° Добувають 
П тутешньому Радгоспі'Іюй^^^^^Г33 трудиться
коиняЗН,МКу (ВГОрі): таГ1І'а- олені ~ такий

захстіНі апе£шіім1 середРгірпнчорудЖГ пЬгИЙ комбіпат * Кя' 
Цн широке застосування самохідного пЛпР”ЄМСТВ кРаїнн по* 
пнх виробках. В результаті за тпп _ °,°^лаАнанпя в підзем* 
ча шахті № 55 зросла майже п чптпМ1 продуктивність праці

НаК'ч»!’ робітп1ІК'в зменшилась на150 ЧРД3”’• в тоП *1ас- як 
На знімку: вантаження отт ч« о- чоловік.

надцятій лаві шахти 55, ' ‘ -°*тонпнй самоскид у два-

Фот° ї, БУДНЕВИЧА. 
____  (АПН).
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З ЛЕНІНИМ
Декілька разів ми зустрічалися з 

Кузьмою Романовичем Лантухом, з най
старішим комуністом нашого міста. 
Слухали його цікаві розповіді про геро- 
їв-молодогвардійців, про наших ровес
ників, які в тяжких умовах кували щас
тя для нащадків.

Але ця зустріч була особливою.
Комсомольці нашого класу зібралися 

в музей і з нетерпінням чекали старо
го фронтовика, адже Кузьма Романович 
пообіцяв розповісти про Леніна, про 
цю чудову, всім нам дорогу людину.

Затамувавши подих, слухали ми про 
минулі героїчні роки, коли наша країна 
була в небезпеці.

Кузьма Романович, тоді комсомолець 
двадцятих років, разом з своїми това
ришами громив ворога, здійснював 
подвиги, які ввійшли в історію нашої 
країни.

Ворог лютував.
З усіх кінців, з усіх пригрітих куточ

ків нашої землі, вилазили недобитки бі

лих бинд. Сили були нерівні. Гинули на 
полях боїв кращі командири, солдати. 
Люті біляків не було меж, вони спалю
вали цілі села, знищували населення, 
жорстоко розправляючись з беззахис
ними людьми.

Хотілося, щоб усе це швидше за
кінчилося, щоб не бачити більше тих 
страхів, — розповідав Кузьма Романо
вич.

І от одного разу, в частину, де К. Р, 
Лантух був командиром, повідомили, 
що перед бійцями виступить Ленін.

— Того дня для нас не було більшої 
радості, цілу ніч проговорили з бійця
ми: завтра побачимо Леніна... Яке 
щастя, ми ладні були розцілувати ту 
людину, яка сповістила нам про приїзд 
Леніна.

Завтра! Завтра! Швидше б воно на
ставало. Здавалося, цій ночі не буде 
кінця.

Настав довгожданий ранок. Зібрав
шись на майдані, солдати з нетерпін
ням чекали... І ось під’їхала машина, # 
неї вийшла людина у чорному пальті, 
простій робочій кепці.

— Ура! . '

. — Ура Іллічу!
— лай живе Ленін!
Здавалося, овації не буде кінця.
Кузьма Романович продовжував свою 

розповідь. Він хвилювався. Намагався 
до дрібнички все пригадати, нічого не 
випустити.

Голос Леніна звучав, як символ пере
моги для бійців, піднімав дух, пород
жував ще більшу лють до ворогів.

Через декілька років після того не
забутнього дня Кузьмі Романовичу 
вручили найвищу нагороду — орден 
Леніна, того ж року він вступив в пар
тію.

Минули ліга.
Кузьма Романович пам’ятає Леніна 

таким, яким побачив вперше: простого 
і мудрого, близького і величного.

Ми гордимося Кузьмою Романови
чем, адже це єдина людину в нашому 
місті, яка знала і бачила Леніна, адже 
він допоміг нам ближче побачити доро
гого Ілліча.

Надя ДЕМЧЕНКО, 
десятикласниця Олександрійської 
середньої Інколи № 6.

crop. -—-----

Сторінка
для старшокласників № 2(П)

Вісім листів—вісім бажань
Редакція щодня отримує десятки листів, у яких старшоклас

ники діляться ііайсокровениішими думками — вибором профе
сій.

Ось кілька копвертів з останньої пошти.

>і і мої однокласники після за
кінчення школи хочемо набути 
професію телевізійних майстрів.

Володимир БУРАГА. 
с. Дорожника, 
Вільшалського району.

# # ф

Мені подобається професія 
бібліотекаря,

Валя К.
с. Пушково 
па КІрОвоградщнні.

* * *
Мріємо стати ткалями.

Дівчата 8 класу Пав- 
лівської СШ Світло- 
водського району, 

я« * *
Після багатьох роздумів я 

вирішила звернутися до редак
ції. Справа в тому, що я люб
лю професію міліціонера.

Валентина ТОПОР, 
с. Мартоноша 
Новомпргородського 
району.

Збираємося вивчитися нЛ 
друкарок. м

Ліда ШАХУН, Оля 
КР0Ш0К.

с. Парчево 
Новомпргородського 
району.

# # &
З дитячих років мрію стати 

співачкою.
Валя СЕРДЮК.

м. Долннська.
* * *

Після закінчення восьмого 
класу хочу нивчнтися па кон
дитера.

Галя РУДЕНКО.
с. Семенастово
Н о воукр пінського р а мої і у.

* # *
Що о вищим на землі — як 

нести між людей світло розу
му, знань! Педагог — моя за
повітна мрія ще з дитинства.

Лена ТРЕТЯК.
м. Долннська.

ПОЧЛІОК минулого на- 
11 вчального року учні Гло- 
доської середньої ніколи Но- 
воукраїнського району свят
кували в новій триповерховій 
школі. Збудував її за свої 
кошти тутешній колгосп 
імені Фрунзе. Та окрім цьо
го, пам’ятний подарунок під
ніс: експонати із життя і ре
волюційної діяльності Воло
димира Ілліча Леніна.

Ленінська кімната —• гор
дість глодоських школярів. 
Тут дорогий кожний експо
нат. Таня Андреева, вожата 
в другому класі, разом з 
своїми підшефними вигото
вила фотоальбом «Ленін і ді-

ЩОБ
У КОЖНІЙ
ШКОЛІ
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В «Молодому комунарі» за 25 іруднн минулого року п черговому випуску «Вітрил» 
розповідалося про те. що хлопці з 10 «А» Маловисківської середньої школи № 3 ніяк не 
знайдуть «спільного знаменника» з дівчатами свого ж таки класу. З цього приводу ре
дакція отримала багато листів від старшокласників сільських і міських шкіл області. 
Писали і хлопці, і дівчата. Задушевно, щиро радили своїм ровесникам віднайти отой 
«спільний знаменник».

Сьогодні ми друкуємо кілька листів.

«Щоб у класі 
була дружба...»

Н \ М1ҐІ погляд тут ■липні і хлопці, і дів- 
чата.

Дітчата впині в тому, що всі питання 
обмірковують самі, не порадившись з 
хлопцями. Якщо питання не потребує до
помоги хлопців, воно вирішується. А як
що навпаки? Хлопці відмовляються, бо 
їм з свого боку не неприємно. Але в де
якій мірі тут ВИННІ І ХЛОПЦІ.

В кожній шкоті можна спостерігати та
кий приклад.
.Йдуть однокласники. Підходячи до дає» 

рей, хлопці розштовхують ді'.чат і пер
шими заходять, потім в приміщення захо
дять дівчата.

А ось інший приклад.
В Будинку культури відбувається вечір 

для старшокласників. В залі тіснувато, 
майже немає вільних місць. Ось заходять

двоє п картузах, з піднятими комірцями 
пальто.

— Гей ви. сороки, ану дайте місце! — 
вигукують.

Дізчатам ніяково. Звільняють місця.
Такою грубою поведінкою хлопці хочуть 

показати, що вони сильніші од дівчат. 
Зрозуміло, цс так. Але ж як повніші ста
витись дівчата до таких молодчиків. їм 
залишається ніщо інше; як зневажати їх. 
Обурення туг замало.

Щоб у класі була дружба, згода, по- 
моєму, треба, щоб і дівчата, і хлопці 
поважали однії одного, були уважні один 
до одного, ввічлн іі Годі в класі існувати
ме дружба.

А якщо в класі є дружба, згода, то всі 
питання будуть вирішуватись дуже прос
то.

Людмила СКОПІ НА, 
учениця 10-го класу Димитрів- 
ської середньої ніколи № 14 
Олександрійського району.

КРОСВОРД «ЧИ ЗНАЄТЕ ви
------—• 1'1.()!'!’А110? ■

Склав учень 9*6» класу Кіровоградської :..;оли- 
інтернат М> 1 Сергій Синюк.

По горизонталі:
2. Річка, що впадає в озеро Балхаш. 5. Гори з найвищою 

зершнною в світі. 8. Повноводна річка Європи, що впадає 
у Чорне море. 9. Соціалістична країна в-Азії. 12. Столиця 
однієї з карликових держав Європи. 13 Місто Японії. 
16. Країна па півночі Африки. 17. Портове місто Фінляндії. 
19. Річка, що протікає на заході Африки. 20. Місто В’єт
наму.

По вертикалі:
1. Гірська система Центральної Азії. 3. Повновидий річка, 

що протікає через Білоруську і Литовську союзні республі
ки. 4. Столиця однієї з країн Європи. 6. Соціалістична краї
на в Європі. 7. Країна Пішічпо-Західної Африки. 10. Річка, 
що ппадає в Обську губу Карського моря. II. Річка Афри
ки. II. Річка в Африці, що впадає в Гвінейську затоку Ат
лантичного океану. 15. Країна Африки, столиця якої ле
жить на березі Готубого Нілу. 18. Портове місто в Італії.

1

ДОРОГІ ■. Чоат І0«А- класу, в тім чис
лі і Сидоренко Іван. Я вирішила від

повісти па ваш лист.
Прочитавши мою замітку, зп подумає

те, що я на стороні дівчат. Але це далеко 
не так.

З вашого лисі а можна зробити ииспо- 
вок:дівчата у класі ведуть перед. Вони і 
п'єсу обирають, і псі справи класи! об
мірковують самі. А чому це так?

Хлопці, як відомо, повинні бути па пе
редньому плані, проявляти більше ініціа» 
тнзи. А воно ж виходить все навпаки. Ото 
дівчата, побачивши ваше пасивне став
лення до всього, і звертаються до хлопців 
з іншого класу. Вони не принижують се
бе і не вимолюють, стоячи на колінах, ва
шої допомоги.

Хлопці повинні дівчатам де в чому по
ступатися. А зи ж. як видно з листа, 
злопам’ятні! Коли дівчата щось І змови-

Будьте лицарями!
лнсь-зробити без вашої допомоги, так 
треба їм довести, що вони не прані.

Початок поганого начала потрібно як
найшвидше вирвати з корінням, не до
пустити дальшому розростанню його па
гінців.

Хлопці — цс лицарі. Вони завжди по
винні одержувати перемогу над злом.

1 я вірю, що ваша іскра дружби спа
лить зло, розгориться у велике полум’я, 
яке ніхто не погасить Адже ви вже учні 
десятого класу. Через декілька місяців 
перед вами ляжуть різні життєві дороги. 
Так що крокуйте разом з дружбою, бо 
без неї важко прожити. Хай вона буде 
чистою і міцною, як алмаз.

'Антоніма ГУЛЬДАС, 
студентка Олександрійського 
педагогічного училища.

ти». ' це особливо приємно 
малюкам, бо кожен відчуває 
часточку своєї роботи.

Перерва. І в ці хвилини від
починку Ленінська кімната 
не пустує. Двоє друзів заду
малися біля макету «Ленін в 
Розливі». Можливо, прига
дали сторінки його біографії, 
чи про вчорашню розповідь 
екскурсовода? А можливо в 
пам’яті відновилася розпо
відь учителя історії Н. П. 
Полозюк па ленінсико- 
му уроці? Бо ж саме тут 
проходять ці уроки. І не 
тільки. II старшокласників— 
уроки історії та суспільство
знавства, літератури. Прийом 
в піонери та комсомол.

На базі Глодоської серед
ньої школи пройшов район
ний семінар вчителів. Поїш 
були гостями Ленінської кім
нати. І повезли в спої школи 
досвід роботи шкільних екс
курсоводів, запал роботи. 
Щоб п кожній школі учні 
могли зустрічатися з люби
мим образом вождя.

Станіслав БРОВЧЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

На знімку: десятикласниця 
Таня Андреева переглядав 
фотоальбом «Ленін і діти».

Фото автора.

А Микола 
вихваляє фізику

То було, ніби вчора. До класу зайшла 
Любов Василівна. А вже чер^з деякий 
час десятки пар дитячих очей були при
ковані до її «чаклування». Ось Любов Ва
силівна взяла пробірку, наповнила її во
дою, і раптом прозора вода стала... чер

воною. Дехто від захоплення аж рота 
відкрив, А вчителька хімії продовжувала 
досліди. Бере один порошок, змішує з 
іншим, легкий удар — вибух!

— Оце диво! — почулося з-за парт.
— Гримнуло, як з пістолета...
Не був байдужим на тому першому 

уроці з хімії і я. Та минув один урок, 
другий, і мені здалося, що хімія — моє 
покликання.

Зараз навчаюся в десятому. Добре 
розумію, яке то величезне значення має 

мій улюблений предмет в будь-якій га
лузі господарства.

Після закінчення школи буду вчитися 
на хіміка.

А мій друг Микола Лихоліт весь час 
доводить, що кращої професії, ніж фі
зик, на сьогодні немає на землі.

Кожен любить своє,
А ще я захоплююся віршами. Не пи

шу, ні. Люблю, коли гарна поезія з’яв
ляється в газетах, журналах, на полицях 
бібліотек.

Інколи, просто щире спасибі хочеться 
сказати землі, що народила Володими
ра Сосюру, Максима Рильського, Ми
хайла Светлова... Це — мої улюблені 
поети.

Думаю, що мого серця вистачить і для 
хімії, і дпя віршів, і... всього й не пере
лічиш.

Віталій ГАРКУША, 
учень десятого класу Рівнянської 
СШ № 5 Новоукраїнського району.
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ЗІБРАЛИСЯ в спортивному залі. Не для то
го, щоб влаштувати чергові поєдинки во

лейболістів і тенісистів. Комсомольські та фіз
культурні активісти технікуму просто виріши
ли обміркувати напрямок своєї спільної діяль
ності протягом наступного ювілейного року. В 
першу чергу — розмова про огляд спортивної 
та оборонно-масової роботи, про здачу екзаме
ну з фізичної і військово-технічної підготовки.

Старший викладач фізкультури Петро Фс- 
дорченко запропонував скликати всіх комсо
мольців технікуму і ознайомити їх з положен
ням про огляд. Далі зробив наголос на необ
хідності активізації підготовки громадських 
тренерів, благоустрою спортивної бази.

А Станіслав Пижов, викладач, який відпові
дає за військово-технічні види спорту:

— Що як організувати спеціальний збір фіз
культурників і перевірити, кому з хлопців та 
дівчат варто якнайбільше потренуватись? Силь
ніші, гадаю, готуватимуться по одній програмі, 
слабкіші — по іншій...

Це — кілька місяців тому.
З тих пір комсомольські та фізкультурні ак

тивісти технікуму розгорнули справді дійову 
підготовку до здачі екзамену з фізичної та 
військово-технічної підготовки. Тренування по
чались на двох спортивних комплексах (тут 
стадіон, бігові доріжки, майданчики для 
стрибків у висоту і довжину, сектори для ме
тання гранат, штовхання ядра), які устаткува
ли самі учні технікуму. А до двох тирів тричі 
на тиждень спішили стрільці. Значно збільши
лась кількість інвентаря в спортивному зал|. 
Тут нині в гирі, дві штанги, перекладини, три 
тенісних столи, спеціальний верстат для трену
вання легкоатлетів взимку. Закуплено 65 пар 
лиж, вогнестрільну зброю. Крім трьох педаг<)- 
гів, з фізкультурниками працювало 20 громад
ських тренерів і суддів.

...Суботній день. Щойно закінчились заняття 
в класних кімнатах, І на подвір’ї технікуму

ПРОБА ;
СИЛ
АБО ЯК КОМСОМОЛЬЦІ ДМИТРІВСЬКО- 
ГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТЕХ
НІКУМУ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗДАЧІ ЕКЗА
МЕНУ З ФІЗИЧНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХ
НІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

на центральній алеї, Першу групу веде Олег 
Ярмнш.

— Лижний крос ми вже провели, — сказав 
мені Станіслав Пижов, — Тоді були на старті 
Найсильніші наші спортсмени. А цс — звичай
на мандрівка. Хочемо виявити кращих по гру
пах. Це, так би мовити, проба сил.

Потім довідуюсь, що вже тривали поєдинки 
Хокеїстів, тенісистів, відбувся легкоатлетичний 
крос. На стадіоні тривали змагання з штовхан-

вишикувались юнаки та дівчата з лижами в 
1>уках.

— Пройдемо алеями парку, потім кілометр 
берегом річки, далі — через засніжений став, 
пояснював Петро Федорченкб, — Зберемось

нп ядра та метання гранати. А в спортивному 
залі — вправи з гирями, на перекладині. Най
більш відповідальними були змагання в торі, 
Дві третини всіх учнів технікуму складали по
передній залік з стрільби...

— Вже сьогодні нам ясно, — додав Ста
ніслав, — що 60 процентів комсомольців гото
ві скласти нормативи на значок ГЗБ. На чер
зі — перевірка Інших груп.

Переглядаю графіки спортивних змагань на 
березень. Поєдинки майже щодня: стрибки в 
довжину, біг на 100 метрів, метання гранат, 
вижимання гирі, воєнізована гра. І знову по
передній залік з військово-технічних спеціаль
ностей.

В технікумі обладнана спеціальна кімната з 
військової та цивільної оборони. Тут Станіслав 
Пижов разом з своїми вихованцями вивчав 
статути Збройних Сил, учні вчились працюва
ти з прийомно-передаточною радіоапаратурою, 
тут читались лекції з цивільної оборони. А 
ще — заняття сандружини. В іншій кімнаті 
навчаються майбутні водії автомашин.

Отже, проба сил відбулась. Тепер у техніку
мі майже 200 юнаків та дівчат — спортсмени 
масових розрядів, дві третини, як підкреслив і 
Петро Федорченко, можуть скласти нормативи 
ііа значок ГЗБ.

А весною, учасники огляду фізичної та обо
ронно-масової роботи візьмуть участь в спор
тивному святі, до якого вите нині в технікумі 
йде підготовка. Цс не тільки активізація діяль
ності спортивних секцій, масові змагання, це - 
знову поліпшення спортивної бази, підготовка 
громадських тренерів і суддів, це пропаганда 
фізичної культури в кожній комсомольській 
групі.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Знам’янський район, 
Дмитрівський сільськогоспо
дарський технікум.

СПРАВДІ ЗОЛОТИЙ БАГАЖ
З багатим «вантажем» нагород від’їжд

жають з чехословацького міста Штроске- 
плессо радянські лижники. Сім золотих 
медалей, три срібні і чотири бронзові за
воювали вони на XXVIII чемпіонаті світу з 
лиж у високих Татрах, встановивши своє
рідний рекорд таких змагань. Перших 
місць наші спортсмени зайняли більше, ніж 
представники інших країв разом узяті. У 
неофіційному заліку збірна СРСР набрала 
80 очок, випередивши команду НДР, яка 
йде другою, на 50 очок.

Ось хто приніс нову славу радянському 
хажному спорту. Це — горьковчанин Гаррі 
Напалков, який переміг на середньому і 
великому трамплінах, москвич Вячеслав 
Веденій — чемпіон світу в гонці на ЗО км і 
срібний призер у змаганнях па дистанції 
50 км. Разом із своїми земляками Володи
миром Воронковим, Валерієм Таракановнм 
І Федором Сімашовнм він переміг І п еста
феті 4'х'іО км.

Галина Кулакова з іжевська була пер
шою на дистанції 5 км. Дві інші медалі 
«забрали» в цьому номері програми моск
вичка Галина Пилюшевко і ленінградка 
Ніна Федорова. У гонці на 10 км перемогли 
горьковчанка Алевтина Олюніна. «Бронзу» 
тут одержала Кулакова. Перед вела нашд 
команда і в жіночій естафеті З'х'З нм (Фе
дорова, Кулакова і Олюніна).

Срібну медаль у змаганнях двоборців 
(стрибки з трампліна і гонка иа 15 км) за
воював Микола Ноговіцин з Кемерово, 
бронзову медаль одерхеав тут горьковчанин 
Вячеслав Дрягін. Така ж нагорода діста
лась у лижному спринті — гонпі иа 15 Км 
Сімашову,

На фото: вгорі •— Галина КУЛАКОВА, 
праворуч — Вячеслав ВЕДЕНІЙ.

Фото АПН,

УБОЛІВАЛЬНИКИ стрілецького спорту добре знають сімейні 
дуети «•тендовнків — почесного майстра спорту Іване Віль

ного та йо’О '•.-дна Валерія, «айстра спорту міжнародного иласу 
Віри Веригінчї та її дочки Нелі. Ці спортсмени добре виступа
ють не тільки на обласних, а й на республіканських та всесоюз
них змаганиах. Можливо таких дуетів в нашому Міст! буде ще 
альше, Бо минулої неділі ва вогняний рубіж разом з майстром 

орту Миколою Манзвсевнм вийшов теж його син Віталій.

І ЗНОВУ СІМЕЙНІ ДУЕТИ

ЯК ВІДОМО, ниві буде пе 2, 
а 3 групи класу «А»: ви

ща, перша І друга. До вищої 
входить 17 команд. Ті три З 
них, які займуть останні міс
ця, перейдуть у першу групу. 
Замість них у 1971 році у ви
щій групі виступатимуть два 
переможці першої групи. А в 
наступні роки вища і перша 
групи обмінюватимуться дво
ма командами.

Введено дуже важливу змі
ну для визначення місць. Як
що команди, які претендують 
на друге, третє І наступні міся
ця, матимуть однакову кіль
кість очок, перевагу буде нада
но тій, що має більше пред
ставництво у збірних коман
дах країни,

У заново створеній першій 
групі класу «А» — 22 команди, 
що представляють 10 союзних 
республік. А комапда, яка зай
ме 22-е місце, перейде до дру
гої групи. Якщо ця команда 
буде з тієї республіки, що має 
у вищій і перших групах ли
ше одного представника, то 
він залишиться у першій гру
пі, а до другої групи буде пе
реведено колектив, що займе 
найгірше місце серед команд 
Російської федерації, України, 
Грузії. | Казахстану.

вець» (Жданов), СКА (Оде
са), «Десна» (Чернігів), «Шах
тар» (Кадіївка), «Спартак» 
(Івано-Франківськ), «Шахтар» 
(Горлівка) 1 «Спартак» (Су
ми), а також три команди Бі
лорусії — «Спартак» (Брест), 
«Німан» (Гродно) і «ГомсілЬ- 
маш» (Гомель) та один колек
тив Російської федерації — 
«Балтика» (Калінінград).

Команді, яка займе перше

«Прометей» (Дніпро дзер- 
жниськ), «Шахтар» (Сверд- 
ловськ), «Авангард» (Антра
цит), «Верховина» (Ужгород), 
«Локомотив» (Донецьк), «По
ділля» (Кам’янець-Под(льськ), 
«Торпедо» (Бердянськ), «Шах
тар» (Красний Луч), «Шах
тар» (Торез) 1 «Дніпро» (Чер
каси).

Змагання проходитимуть у 
два етапи. Після попередніх

ФУТБОЛ

хто
В ЯКОМУ 
ЕШЕЛОНІ?

Недивлячись па несприятливі природні умови, багато спорт
сменів, що взяли участь в першості міста з стендової стрільби, 
домоглися добрих результатів.

Серед спортсменів, які змагалися на траншейному стенді, пе
реможцем став Микола Маковеєо (84 мішені з 100). Друге міс
це — за учнем 10 класу СШ Лі 23 першорозрядником Миколою 
Савченком (70 мішеней). На одне очко від нього відстав канди
дат у майстри спорту Микола Білоусов.

Серед спортсменів, які виборювали знання чемпіона м. Кіро
вограда на круглому стенді, ще з старту ініціативою заволоділи 
робітник заводу «Укрсільгосптсхніка» почесний майстер спорту 
2. Вільний та робітник автопарку кандидат у майстри спорту 
М. Виповський. Розбивши по 93 тарілки з 100, вони розділили 
перше та друге місця. Третім був студент педінституту Валерій 
Вільний.

Серед юнаків перше місце виборов Сергій Лисогор (СШ № 23).
Н. САВРАНСЬКИИ, 

старший інструктор комітету по фізич
ній кільтурі і спорту при облвиконкомі.

м. Кіровоград.
На фото: на вогневому рубежі.

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

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-3$, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор» 

ту — 2-45-35, решти відділів <=■ 2-45-36.

БК 01044, Індекс 61197«

Кількість команд другої гру
пи скорочено з 87 до 66. їх по
ділено на три зони. До першої 
з них входять українські 
команди «Автомобіліст» (Жи
томир), «Зірка» (Кіровоград), 
«Металург» (Запоріжжя), 
«Таврія» (Сімферополь), «Бу
ковина» (Чернівці). «Будівель
ник» (Полтава), «Локомотив» 

«Суднобудівник» 
СКА (Львів), 
(Терно п і л ь),

(Херсон). 
(Миколаїв), 
«Авангард» , ________
«Кривбас» (Кривий Ріг), «Азо-

місце серед українських колек
тивів, буде присвоєно звання 
чемпіона республіки. В наступ, 
чому році вона виступатиме 
в першій групі класу «А» за
мість української команди, 
яка займе там найгірше місце.

Значно скоротилась кількість 
команд класу «Б». Нині від 
України в цій лізі виступа
тимуть 28 команд. їх поділено 
на дві зони. Олександрій
ський «Шахтар» гратиме у 
першій зоні, його суперника
ми будуть «Локомотив» (Він
ниця), «Динамо» (Хмельниць
кий), «Карпати» (Мукачсво),

ігор у зонах, які пройдуть у 
два кола, команди, що зай
муть у зонах .місця з першого 
по сьоме, увійдуть у фінал, де 
розігруватимуться місця з 
першого по чотирнадцяте. ТІ 
команди, що займуть у зонах 
з восьмого по чотирнадцяте 
місця, в другому стані зма
гань розіграють місця з п'ят
надцятого по 28-е. Другий стан 
проходитиме також у два ко
ла. Команди, які зустрічалися 
між собою в першому етапі 
змагань, вдруге не зустрічати
муться. Три найкращі команди 
класу «Б» перейдуть у наступ-

нему році до другої груп» 
класу «А» замість трі.04« 
команд України, що займут^ 
останні місця. Дві команди^ 
які в класі «Б» будуть остан» 
німіг, поступляться своїм міс» 
цей двом провідним командам 
рознграшу першості республіь 
кн серед колективів фізкулм 
тури.

Всесоюзні змагаипя серед 
вихованців груп підготовки мо®. 
лодих футболістів при комаїГ? 
дах класу «А» та «Б» прох<|« 
Днтнмуть по змішаній систем 
у три етапи. Юні футболіста 
кіровоградської «Зірки» ТІ 
олександрійського «Шахтарям, 
входять до четвертої зони. РД? 
□ом з ними тут виступатимуть 
харківський «Металіст», днійд 
ропетровське «Дніпро», ДН& 
лродзержинськнй «Прометей! 
та «Авангард» Жовтих Вод.

Команди вищої групи клал 
су «А» почнуть сезон 8 береф 
ня, першої 1 другої груп — Н 
квітня, класу «Б» — 25 квітня, А 
юні футболісти — 19 квітня.

Ігри на Кубок Радянського 
Союзу почнуться 5 квітня. 1? 
цей день Кіровограда! нрийг 
матимуть в себе криворізьким 
футболістів. Перші три матч|і 
чемпіонату відбудуться таколі 
в нашому обласному центра 
Так, 11 квітня гостями «Зірки» 
будуть спортс?«епи брестського 
«Спартака», 15 квітня — грь^Л 
ненського «Німана» і 19 ивм*4 
ня — калінІнградськоТ «Бал» 
тики».

З однієї шістнадцятої фіна» 
лу розиграшу Кубка вклю
чаться команди вищої груп», 
Вперше в Історії рознграшіЙ 
Кубка у матчах однієї шіст> 
надцятої і однієї восьмої ері- 
налу суперники зустрічатиму’* 
ться двічі — на споєму і ojT* 
жому полях.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 29 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Новини. 
(М). 9.45 — «Здоров’я». Нау
ково-популярна прогр а м а.

(Таллін). 10.15 — Кольорове 
телебачення. Музична програ. 
ма. (М). 10.45 — Кольорове
телебачення. Програма Ново
сибірської студії телебачення. 
12.00 — Наша афіша. (К). 12.05 
—За ленінським рядком. (Оде
са). 12.35 — Реклама -=1060 по
рад». (К). 12.45 — В ефірі
«Молодість». (Вільнюс). 13.25 
— Новини. (М). 13.30 — Кольо
рове телебачення. «Нерівний 
шлюб». Прем’єра телеспек
таклю. (М). 14.40 — Телеііарод- 
пйй університет. (М). 16.00 — 
На меридіанах України. (К). 
16.30 — Дтя дітей «Дударик».

(К). 17.00 — Дума про долю. 
(Ужгород). 17.15 —■ Зустріч з 
піснею. (К). 18.00 — Новіти.
(М). 18.05 — Літопис піввіку. 
Телефільм «Рік 1925-й». (М). 
19.00 — Світ соціалізму. (М). 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. «Граф Монте-Крісго». Ху
дожній фільм. II серія. (М). 
21.00 — Фільм-концерт «Ча
руючі мелодії», (К). 21.-35 —
Владики без масок. (М). 22.05 
— Кольорова телебачення. 
Л. Фішер — •«Вихідний день». 
Телеспектакль. 23.00 — Танцю
вальний зал. (Таллін). 00.00 — 
Повний. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, ₽. Кировоград.

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінии, 2.

НЕДІЛЯ, 1 березня. Перша 
програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15— 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Будильник». (М). 9.50— 
Музичний кіоск. (М). іО.ІО — 
Програма Литовської студії 
телебачення. (Вільнюс), і 1.00— 
Кольорове телебачення. Лейп. 
ціг — Москва — Лейпціг. (М), 
11.50 — Наша афіша. (К). 11.35

— Співає Загін. (К). 12.15
Жадібний кузя. Мультфільм. 
(К). 12.30 — Для школярін.
«Мерцешор». Музична прогрй* 
ма. (Кишинів). 13.00 — Ара$ 
Хачатурян — «Спартак». Спек« 
такль Львівського театру опе
ри та балету імені Франк/}, 
(Львів). 16.00 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (Рос;» 
тов), 16.30 — «Союз неруши
мий». Литовська РСР. (ML 
17.15 — Клуб кіномандрівнй» 
ків. (М). 18.15 — Повний. (MJ/ 
18.25 — Концерт майстрів мис» 
тецтіг Литовської РСР. (БІЛЬ* 
июс). 19.40 — «Ало, ми шуи.аб 
мо таланти». (Кишинів — К<4» 
зань — Ленінград). 20.40 •*«• 
Новини. (М). 20.45 — Сіп дній. 
Міжнародна програма. (М)* 
21.30 — До 100-річчя з дня н(і» 
роджений Леніна. ».Фсстнва.-щ 
самодіяльного мистецтва vLS5J 
раїпн. (Херсонська область). 
(Херсон). 22.30 — Мультфільм 
Для дорослих. (К). 22.45 
Камертон доброго настрою. 
(Миколаїв).
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