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АВТОМОБІЛЬ 
НАЗВАЛИ „ЖИГУЛІ«

Ім’я Жигулів — одного з найкра« 
сивіших місць великої російської рі
ки —- присвоєно легковій машині 
Волзького автомобільного заводу. 
Вже в цьому році на шляхи країни 
вийде понад двадцять тисяч «Жигу
лів». А починаючи з 1971 року краї
на одержуватиме щороку сотні ти
сяч малолітражних автомобілів з 
волзькою маркою.

(РАТАУ)«

ПЕРЕКОНАНІСТЬ
ОІМВИИ

Слово до тебе, комсо
мольцю, про твої завдай- 

/?ня, про твою участь в Ле
нінському заліку, присвя
ченому XXIV з’їздові 
КПРС

І
 Ти, друже, безумовно, був учас

ником Ленінського заліку, присвяче
ного 100-річчю від дня народження 
В. І. Леніна, І, пройшовши всі етапи 
заліку, ти відчув, що став політично 
зрілішим, ти помітив, що зміцніла 
внутріспілкова дисципліна і зросла 
активність кожного комсомольця в 
громадському житті, з радістю від
значив, що побагатшав трудовий 
вклад комсомольців і молоді в на
родну скарбницю. Лише за рахунок 
впровадження рацпропозицій ком
сомольців Олександрійського авто- 
підприємства № 10062 заощаджено 
більше трьох тисяч карбованців. А 
скільки подібних прикладів можно 
навести? Багато, дуже багато. Ти їх 
знайдеш і в своїй первинній організа
ції, і в сусідів.

Коли на зборах в первинних орга- 
| г_нізаціях підбивали підсумки Ленін- 
Ґ* ського заліку, присвяченого 100-річ- 
] чю від дня народження вождя, вно

сились пропозиції продовжити його. 
І ось залік триває.

З СЕРПНЯ НИНІШНЬОГО РОКУ ДО 
КВІТНЯ НАСТУПНОГО ПРОВОДИТЬ
СЯ ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК ПІД ДЕВІ
ЗОМ — «МИ ВІРНІ СПРАВІ ЛЕНІНА І 
ПАРТІЇ». ЗАЛІК ЦЕЙ ПРИСВЯЧЕНИЙ 

'XXIV З’ЇЗДОВІ 'КПРС.
В ході заліку ти, друже, разом з 

своїми товаришами перевіриш свої 
знання марксистсько-ленінської тео
рії і знання найважливіших партійних 
документів, які визначають перспек
тиву розвитку нашого суспільства.

Щоб успішно скласти залік, дове- 

деться чимало попрацювати. Ти-пови
нен знати промову В. І/ Леніна на III 
з’їзді комсомолу, доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєва «Справа Леніна живе і перема
гає» на спільному урочистому засі
данні ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради РРФСР, при
свяченому 100-річчю від дня народ
ження В. І. Леніна, документи і мате
ріали XVI з'їзду ВЛКСМ, XXI з’їзду 
ЛКСМ України. Громадсько-політична 
комісія, приймаючи залік, поціка
виться також, яку участь ти взяв у бо
ротьбі за дострокове завершення 
плану п'ятирічки, як виконав свої зо
бов’язання на честь партійного 
з'їзду, яку участь береш в гро
мадському житті свого підприєм
ства, як виконуєш комсомольські до
ручення, як розширюєш свій полі
тичний, професійний, науково-техніч
ний і культурний кругозір.

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК ПРОВОДИТЬ
СЯ У ВСІХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОР
ГАНІЗАЦІЯХ КРАЇНИ В ДВА ЕТАПИ.

ПЕРШИЙ ЕГАП ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 2 
ЖОВТНЯ.

В цей день, в день 50-річчя промо
ви В. І. Леніна на III з’їзді комсомо
лу «Завдання Спілок молоді», ти 
разом з друзями на Ленінському 
уроці перевіриш свої знання револю
ційної теорії, співставивши теоретич- 
ні положення ленінізму із життям, 
критично зважиш те, як виконуєш ле
нінський заповіт «вчитися комунізму».

ДРУГИЙ ЕТАП ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У 
КВІТНІ 1971 РОКУ.

На цей час комітети комсомолу пі
діб'ють підсумки виконання комсо
мольцями і молоддю п’ятирічного 
плану, особистих зобов'язань на 
честь партійного з’їзду. Громадсько- 
політичній комісії ти будеш звітувати 
знову як про свої знання марксизму- 
ленінізму, так і про свою участь в 
будівництві комунізму.

ОСТАТОЧНИЙ ПІДСУМОК ЗАЛІКУ 
ПІДВЕДУТЬ ВСЕСОЮЗНІ КОМСО
МОЛЬСЬКІ ЗБОРИ. Щоб не червоніти 
перед товаришами, сьогодні зваж 
все, як і що ти вивчатимеш, пере
глянь ще раз свої соціалістичні зобо
в'язання на честь партійного з'їзду, 
продумай, що треба, щоб дотримати 
слова. Якщо виникнуть якісь трудно
щі, твої порадники і помічники — 
комітети комсомолу, пропагандисти, 
старші товариші-комуністи.

л.
З 3 по 7 вересня Гене

ральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв перебував у Киргизії.

Разом з керівниками 
республіки тов. Л. 1. Бреж
нєв відвідав виставку до
сягнень народного госпо
дарства Киргизької РСР.

З великою гостинністю і 
теплотою зустріли Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС трудівники респуб
ліки. Тов. Л. І. Брежнєв 
побував на Киргизькій 
машиновипробній станції 
«Союзсільгосп техніка» 
Кантського району, на 
заводі сільгоспмашинобу
дування імені М. В. 
Фрунзе, який випускає 
прес-підбирачі, попит на 
які постійно зростає, осо
бливо в зв'язку з завдан
нями, поставленими лип
невим Пленумом ЦК 
КПРС. Невимушені, заду
шевні розмови тов. Бреж
нєва з робітниками заво-

ду відбулись у складаль
ному і ковальсько-пресо
вому цехах.

7-го вересня в м. Фрун
зе відбулися збори рес
публіканського партійного 
активу Киргизії. Учасники 
зборів обговорили питан
ня про виконання соціа
лістичних зобов’язань 
трудящих Киргизії на 
1970 рік — завершальний 
рік п'ятирічки. На зборах 
тепло зустрінутий з вели
кою промовою виступив 
товариш Л. і. Брежнєв. 
Він поздоровив трудящих 
Киргизької РСР з чимали
ми досягненнями в госпо
дарському і культурному 
будівництві, у поліпшенні 
побуту трудящих, під
креслив великі завдання, 
що стоять перед комуніс
тами і всіма робітниками, 
колгоспниками, працівни
ками радгоспів Киргизії, 
як і інших районів краї
ни, по перетворенню в

9 ЖОВТНЯ 1970 р. юнаки і дівчата, вся 
А громадськість країни відзначатиме 
знаменну дату в житті Ленінсько
го комсомолу — 50-річчя промови В. І. 
Леніна «Завдання Спілок молоді» на 
III з’їзді РКСМ.

Президія обласної організації .това
риства «Знання» прийняла постанову, 
в якій визначена участь міських, район
них і первинних організацій, лекторів, 
що виступають перед молоддю, у під
готовці до цієї дати. На підприємствах, 
у колгоспах і радгоспах, в установах, 
школах, вузах і технікумах будуть про
читані лекції, доповіді, проведені бесіди 
на теми: «Ленінізм — основа комуніс
тичного виховання молоді», «Промова 
В. І. Леніна на Всеросійському з’їзді 
РКСМ «Завдання Спілок молоді» — бо
йова програма діяльності комсомолу», 
«Ленінський заповіт «учись комунізму» 
і його значення на сучасному етапі», 
«ВЛКСМ — надійний резерв і бойовий 
помічник Комуністичної партії», «XVI 
з’їзд ВЛКСМ і завдання комсомолу по 
вихованню молоді» та інші теми.

ПЕРЕБУВАННЯ ТОВАРИША
1. БРЕЖНЄВА В КИРГИЗІЇ

життя рішень грудневого 
і липневого Пленумів ЦК 
КПРС. Він розповів про 
заходи, що їх вживає 
Центральний Комітет пар
тії і Радянський уряд для 
забезпечення дальшого 
розвитку соціалістичної 
економіки нашої Батьків
щини, дальшого поліп
шення умов життя трудя
щих, ще більшого розкві
ту науки і культури і даль
шого зміцнення оборони 
країни.

Наприкінці тов. Л. І. 
Брежнєв докладно висвіт
лив питання міжнародно
го становища і зовнішньої 
політики Радянського Со
юзу. Промова Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
була вислухана з великою 
увагою, не раз перери
валась оплесками учасни
ків зборів.

7 вересня товариш Л. і. 
Брежнєв прибув в Узбе
кистан.

(ТАРС).

ГОТУЮЧИСЬ
ДО ЗНАМЕННОЇ 

ДАТИ
У Центральному лекторії міста Кіро

вограда у вересні — жовтні юнаки і 
дівчата прослухають цикл лекцій з 
проблем комуністичного виховання мо
лоді.

Комісії по пропаганді знань серед мо- | 
лоді обласної і районних організацій 1 
товариства «Знання» разом з комітета
ми комсомолу проведуть тематичні ве
чори, теоретичні конференції, присвяче
ні Ленінському комсомолу, історичній 
промові В. І. Леніна на III з’їзді РКСМ.

Обласні, міські, районні і сільські біб
ліотеки проведуть читацькі конферен
ції з участю ветеранів комсомолу, влаш
тують книжкові виставки, бібліотечні 
плакати.

П. МАРЧЕНКО.

На п’єдесталі пошани — 
переможець на 800-мстровій 
дистанції Іван Булавін, за
відуючий молочпо.товарною 
фермою № 1 колгоспу імені 
Орджонікідзе.

РЕПОРТАЖ

У хлібороба радість: з 
ниви зібрано багатий 
урожай, і тепер можна 
збиратися на обжинки, 
спішити на свято вро
жаю.

Таке свято відбулося 
в селі Верблюжці Новго- 
родківського району. О 
десятій годині ранку на 
місцевому стадіоні ви
шикувалась колона сіль
ських фізкультурників. 

Пліч-о-пліч з спортсме
нами колгоспу імені 
Орджонікідзе стоять 
школярі середньої та 
восьмирічної школи, го
сті — хлібороби колгос
пів імені В. І. Леніна, 
імені Калініна, імені 
Жовтневої революції, 
«Перемога», радгоспу 
«Третій вирішальний». У 
руках водіїв Григорія 
Корчохи, Павла Смалиу- 
са, Віктора Власенка, го
ловного інженера авто
парку Миколи Лалімен- 
ка, тракториста Павла 
Костроміна — прапори 
спортивного товариства 
«Колос».

У супроводі духового 
оркестру колона фіз
культурників крокує в 
центр села. Тут трудів
ники артілі та піонери 
поклали на могилу вої- 
нів-визволителів вінки, 
живі квіти. Пам'ять тих, 
хто загинув, звільняючи 
Верблюжку від німець
ко-фашистських загарб
ників, вшанували хвили
ною мовчання. Потім 

свято продовжувалось 
на стадіоні...

З добрими показника
ми прийшли до свята 
хлібороби артілі. Дер
жаві продано 22 тисячі 
центнерів відбірного 
зерна. Кожен гектар дав 
по 25,7 центнера пше
ниці. У соціалістичному 
змаганні доярки артілі— 
передові в районі. План 
восьми місяців вони ви
конали на 134 проценти, 
надоївши 12 тисяч 149 
центнерів молока. А план 
продажу м’яса виконано 
на 123 проценти. На 
приймальні пункти пра
цівники птахоферми ли
ше за вісім місяців зда
ли вже 1 мільйон 937 
тисяч штук яєць.

Коли стадіоном пройшли 
молоді колгоспники в спор
тивних костюмах, голова 
колгоспу В. Т. Момот ска
зав:

— Вже декілька років мо
лодь села дружить з фіз
культурою. За цей час і в 
спорті, і в праці досягнуто 
багато. Так, вже на сьогод
нішній день молоді доярки 

(Закінчення на 4-ій стор.).
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КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ЗАВДАННЯ

Молоді власт и в и п 
творчий пошук, стремлін- 
пя випробовувати свої 
сили, перемагати труд
нощі. Мені хочеться роз
повісти про своїх ровес
ників з комбінату ■ 
болродуктів.

Незабаром ми закін
чуємо виконання 
завершального року п’я
тирічки, наміченого Ди
рективами ХХШ з’їзду 
КПРС. За підсумками 
соціалістичного змаган
ня на честь ІОО-річчя від 
дня народження В. І. 
Леніна комбінат був на
городжений ювілейною 
Ленінською Поче свою 
грамотою ЦК КП Ук
раїни, Президії Верхов
ної Ради УРСР і Укр- 
профради, а за другий 
квартал колектив моло
дих виробничників був 
удостоєний перехідного 
Червоного прапора Мі
ністерства заготі в ель 
СРСР.

Закінчились найвідпо
відальніші напружені 
дні — заготівля зерна 
нового врожаю. Продук
тивність праці станови
ла 121,8 процента, вироб
лено понад план в пер
шому півріччі 950 тонн 
комбікорму та 250 тонн 
борошна.

Нещодавно в усіх це
хах та відділках відбу
лися комсомольські збо
ри, які обговорили мате
ріали пленумів. Виріши
ли, що наше комсомоль
ське завдання прийняти 
і зберегти урожай ^без 
втрат. На зборах хлопці 
та дівчата взяли підви
щені зобов’язання, ос
новним направленням 
яких є зменшення про
стоїв автомашин і заліз
ничних вагонів під час 
розвантаження, в п р і- 
шили взяти під контроль 
зберігання зерна.

Хочеться відмітити ще 
й те, що наші комсомоль
ці трудяться з почут
тям великої відпові
дальності за свій колек
тив, намагаються удо
сконалити процес вироб
ництва, механізув ати 
вантажно - розвантажу
вальні роботи.

В. ГУРОВА, 
секретар комсомоль
ської організації Кі
ровоградського ком
бінату хлібопродук-

ХЛі-

плану

БУВАЮТЬ дивні симпатії — 
у людей нібито немає ні

чого спільного, не ріднить ні 
вік, ні уподобання, ні характе
ри, але їх, як кажуть, водою не 
розлити, — сказав у тихій за
думі Андрій Матвійович.

Про що в цю мить думав цей 
сивоскроній чоловік, я не зна
ла, але мені здалося, що якась 
тепла хвиля заполонила все 
його єство, щось приємне під
хопили струни серця. Він про
довжував:

— ...Юнаком переступив по
ріг механоскладального цеху 
№ 4. Переступив і розгубився. 
Бачив перед собою тільки тем- - 
не громаддя металу, убивчу 
рівномірність рухів. Кожною 
клітиною тіла ловив отой заліз
ний стогін, оте настирливе де
ренчання, що насичувало по
вітря, мов перегріта пара. А 
поруч у цехах гупали могутні 
преси.

Та минула моя перша зміна, 
за нею друга, а там покоти
лись трудові дні, як викуті під 
пресом вальці, однакові і гаря
чі.

Я полюбив завод.
Його гамірливий неспокій, 

йоґо чітку акуратність, закіптя- 
вілі високі стіни і парк, порі
заний алеями, де під Мас пе
рерви робітники обідали або

грали у волейбол. Особливо 
мені полюбився
якось хороше, 
просторо.

Спливло з тих
• років. За ці роки червонозо- 

рівська родина показала мені, 
що таке щирість і дружба, чес
ність і відповідальність. Я став 
робочою людиною, слюсарем- 
складальником.

Андрій Матвійович Мирго
родський поглядає на годинни-

наш цех. Тут 
бадьористо,

пір двадцять

: цех тяг-
—-ч і відстаючи-
Тут і згодилася

__ г. Миргород- 
Після робочої зміни

рювались робітники: 
нуть, через таких і. 
ми станемо. 
мудрість старого і 
ського. П’ Г 
зачекав хлопців біля прохід
ної. Розмова була довгою, а 
причина була досить проста. 
Юрко обурювався: «Що це? 
За нами наглядають, ніби за 
дитсадком. Не довіряють, зна
чить, самостійно варити дета
лі. А воно, знаєте, як?,.»

Еяннаші 
п

Він для них - 
ший товариш.

Андрій Матвійович

батько і стар-

Вадим
не
допоміг

ГОРДІСТЬ
ка. Закінчена обідня перерва 
— час до роботи. І він іде. Су
хорлявий, але ще досить міц
ний, з світлою памороззю на 
скронях. То відбилися роки. 
Такому не можна не повірити.

— Влаштувались иа завод 
три товариші, Михайло, Павло і 
Юрко. Здалеку приїхали, З 
міста Хуста. Молодих електро- 
зварювальникін цех прийняз 
радо, а вони чомусь —• завж
ди осторонь. І сьогодні, і завт
ра. Цураються колективу. Миш
ко працював добро, а Юрко і 
Павло —• як прийдеться. Обу-

Андрій Матвійович тепло 
осміхнувся очима.

А другого дня майстер цеху 
Анатолій Павлович Маржанов- 
ський послав хлопців на про
цес заготівок. Самостійно.

Слово Миргородського ва
гоме і мудре в колективі. ВІН 
—- член ради ветеранів. І трап
ляється так, що треба вчити 
молодих жити чесно, добросо
вісно. Слюсарі-ремонтники Пе
тро Гладиш і Віктор 
тільки спасибі скажуть 
це. А Юрко, Михайло 
ло — найкращі друзі

Трептяк 
йому за 
та Гіав- 
старого.

Андрій Матвійович один із 
звичайних робітників великої 
червонозорівської родини. Про 
свою сьогоднішню гордість го
ворить:

— Наш цех, як школяр, щод
ня одержує оцінки, По всіх 
дисциплінах —» плану, поста
вці, якості. 1 тільки «відмін
но».

Йдучи назустріч XXIV з'їзду 
партії, ми взяли підвищені зо
бов’язання. І не тільки ми, ста
рі робітники, — комсомольці 
взялися за цю добру справу. 
Бо сто процентів кажуть мало.

Ось ВІН кроку« цехом. Як 
дбайливий господар, старий 
«кадровик». Зупиняється біля 
молодих:

— А на звітно-виборні збори 
я сьогодні прийду...

Дивні бувають симпатії. Не 
ріднять їх ні вік, ні характери, 
ні уподобання. Та молоді з ме
ханоскладального цеху № 4 
люблять дядька Андрія.

Л. МАРКІДОВА.
м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».

На нашому заводі працюють п’ятнад
цять комсомольців, багато неспілкової 
молоді. Працюють добре, з вогником. 
Перевиконуються державні плани, ус. 
пішно виконуються прийняті підвищені 
соціалістичні зобов’язання. Тільки аа 
першу половину цього року понад план 
державні будови одержали півтора 
мільйона штук цегли, зекономлено по. 
Над 25 тонн натурального палива. 10 
тисяч кіловат-годин електроенергії.

Ллє всього цього не помічає наш 
«КП». Або ж не хоче помічати. Ще в 
квіти! мн переобрали членів штабу 
«Комсомольського прожектора». Та, 
мабуть, помилилися, довіривши цю 
справу Тамарі Криштоп та Вадимові 
Власову. За цей час випущено тільки 
один номер стіннівки «КП» та кілька

лястівок-«блискавок». Та н то пер
ший номер випустили тоді, коли секре. 
тар партійної організації О. М. Моска. 
чов примусив. А все це тому, що штаб 
не береться за роботу.

— Я говорила Вадимові, щоб допома
гав мені випускати «Прожектор», але 
він, крім того, що обіцяв, нічого не ро
бив, — бідкається Тамара Криштоп.

За цей час не зроблено жодного рей- 
ду-перевіркн виконання соціалістич
них зобов’язань, перевірки підготовки 
до зими. Не звернули уваги «прожек
тористи» І на те, що у формувальному 
цеху часто трапляються прогули моло
дих виробничників. А це завдає вели
кої шкоди і виробництву, і товаришам 
по роботі, цікавилися

«прожектористи» і економічним аналі- 
зом окремих ділянок виробництва. Тут 
потрібна допомога кваліфікованих спе
ціалістів.

Час іде, потребує дії. На заводі ши
роко розгорнулося соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXIV з’їзду 
КПРС. Ось тут і треба шукати мате
ріали для «Комсомольського прожек
тора».

С. МАТУСЯ К, 
член комітету первинної ком
сомольської організації До- 
линського цегельного заво
ду, ударник комуністичної 
праці. -

Під час перебування у Севастополі учасники хорової капели Кіровоградського за. 
воду <Червона зірка» зустрілись з моряками підшефного корабля,

На знімку: червонозорівці на кораблі.

Причина 
пропусків

Гарне село Цвітне
Виїзна летучка газети «Молодий комунар»

Село Цвітне Олександрівського 
району виправдовує свою назву. 
Цього разу воно, надвечірнє, 
справді спалахнуло букетами кві
тів, яскравим одягом молоді. До 
клубу поспішали старшокласники, 
вчителі, молоді і літні колгоспни
ки. Мала відбутися традиційна виї
зна летучка працівників газети 
«Молодий комунар» і її читачів,

Перш за все треба сказати, що 
летучка стала корисною для обох 
сторін. Читачі познайомилися, з 
працівниками газети, працівники 
довідались про запити і побажан
ня своїх читачів.

— Газета приділяє чимало ува
ги механізаторським професіям, 
— сказав на зустрічі секретар пар
тійної організації місцевого кол
госпу С. К. Дорошко, — за що ми 
вдячні їй Але хотілося б бачити 
більше матеріалі^ про плануван
ня комсомольської роботи, обмін 
досвідом передових комсомоль
ських загонів, про нові обряди.

Сава Кузьмич наголосив на велико
му виховному значенні цих матеріалів. 
Приклали передачі трудової естафети 
батьками дітям в селі є. Люся Буга- 
Нова працює трактористкою, Саша Во-

лосян все літо допомагав батькові в 
кузні. Багато учнів нагороджені за 
роботу в полі грамотами 1 грошовими 
преміями. Саме на такі моменти і вар
то звернути увагу обласній комсомоль
ській газеті.

На пропаганді сільськогоспо
дарських професій зупинялися 
виступаючі: директор місцевої
школи М. В. Са&енко, старшо
класники Неля Бойко, Саша Во- 
лосян, Оля Бичок, секретар ком
сомольської організації колгоспу 
імені Дзержинського Анатолій 
Пічкур.

Справді, чому так трапляється, що 
юнак чи дівчина залишає своє робоче 
місце і виїздить будь.кудп, щоб бути 
лише не вдома? Мабуть, тут причиною 
не лише матеріальний стимул, а й 
культурно-побутові умови села. Про це 
йшов широкий обмін думками.

— Мало газета висвітлює жит
тя вожатих-виробничників, їх інте
реси і методи роботи, — сказала 
старша піонервожата школи К. Г, 
Костенко. — Газета може допо
могти вожатим у плануванні ро
боти, а для цього потрібно шир
ше висвітлювати справи піонер
ських загонів та комсомольських 
груп інших шкіл, військово-патріо
тичну роботу серед молоді.

Сподобалося трактористу Мико
лі Заволоці те, як газета подає 
матеріали про хліборобів області, 
але треба більше матеріалів на 
тему «Синам про подвиги бать
ків», наголосив він. До вподоби 
і тематична сторінка для дівчат 
«Степовичка». Микола висловив 
побажання частіше бачити її 8 га
зеті.

Особлива розмова точилася на
вколо тем про мораль радянської 
людини, норми поведінки, зовніш
ній вигляд наших юнаків і дівчат. 
Це теми, які особливо читаються 
нашою молоддю.

Перший секретар Олександрів- 
ського райкому комсомолу Лео
нід Тихоступ висловив бажання ба
чити на сторінках газети більше 
матеріалів про комсомольську по
літосвіту, зробив кілька зауважень 
про оформлення четвертої сто
рінки газети, вживання шрифтів 
і т. д.

Чимало тем обговорили ще праців. 
вики газети разом з своїми читачами. 
Це і інтернаціональна дружба па її 
сторінках, І вибір життєвих’ доріг сіль, 
ською молоддю, і робота юних фотоко. 
респондентів, про що, зокрема, вів мо
ву вчитель місцевої школи І. Ф. Десят.

' ник. Це. і організація соціалістичного 
змагання серед молоді за гідну зуст. 
річ XXIV з’їзду партії.

Редакція щиро вдячна організа
торам летучки за теплий прийом, 
запевняє наших читачів, що всі їх 
побажання будуть враховані.

Розоочався новий навчаль
ний рік. Влітку ми, вчителі 
вечірніх шкіл міста, відвіду
вали робітничі колективи, 
установи, де займалися на
бором учнів, розповідали 
про ті пільги, які має учень- 
вечірник.

Але з гіркого досвіду ми
нулих років знаємо, що лише 
у вересні буває більш-менш 
задовільне відвідування шко
ли.

А потім... починається хо
діння за учнями, їх умов
ляння прийти до школи. Во
ни обіцяють. Прийдуть на 
день - два і припиняють 
заняття. Мн знову відправ
ляємось у похід у цехи під
приємств чи по домівках. 
Ось така «робота» спостері
гається в деяких школах ро
бітничої молоді вже кілька 
років.

Справді, не легко після ро
боти сідати за підручники. 
Адже люди втомлюються, та 
й вдома буває чимало кло
поту по господарству. ТІ, що 
працюють у другій зміні, на 
цілий тиждень вибувають з 
педагогічного процесу.

Такий розпорядок ’ роботи 
вечірніх шкіл породжує 
низьке відвідування, а по
тім — відсів, поверхові знан
ня у випускників.

У роботі вечірніх шкіл вко-

рінплась така практика: по
неділок, вівторок, четвер і 
п’ятниця — дні занять. Сере
да — день консультацій.

На мій погляд, треба дні 
занять вечірньої школи пере
будувати в такий спосіб, щоб 
використати два вихідні дні 
— суботу і неділю. Останні 
два дні навчання можна бу
де використати в робочі дні, 
скажімо, у вівтооок і в чет
вер.

Такий режим роботи у пс- 
чірпій школі значно розван
тажить напружений час ро
бітника протягом тижня і в 
значній мірі поліпшить від
відування школи, підвищить 
рівень знань, зменшить від
сів.

Я знаю, що окремі товари
ші негативно поставляться 
до моєї пропозиції. Безумов
но, треба добре продумати 
всі «за* і «проти». Але на
родне прислів'я говорить: 
«Сім раз відміряй, а раз від
ріж». Так і в даному випад
ку. На мій погляд, старий 
розпорядок роботи породжує 
великий відсів, дає низький 
рівень знань випускникам.

Мене дуже цікавить думка 
Щодо цього питання вчите
лів І учнів вечірніх шкіл і 
всіх, що мають те чи інше 
відношення до навчання пра
цюючої молоді.

3. АДАС, 
вчитель математики 

Кіровоградської ШРМ 
№ 8.

МАГАЗИН НА НОЛЕСАХ *
В центрі села Олексіївни Кіровоградського району —• 

продовольчий магазин Володимирівського ССТ. Заві
дуюча магазином Галина Мисько і продавець комсо
молка Лідія Гкаченко ввічливо зустрічають покупців, 
швидко їх обслуговують. До того ж мають широкий 
асортимент товарів. Тому плани систематично перевико
нують.

Кооператори не обмежуються роботою тільки в ма
газині. На автомашині, виділеній колгоспом імені Горь
кого, вони виїжджають на польові стани, до тварин
ницьких ферм.

...Закінчилось обіднє доїння корів на фермі першої 
бригади. Доярки гомінкою юрбою висипали на подвір’я.

— Дівчата, он продавці до нас їдуть! — гукнула 
котрась.

Магазин на колесах зупинився. Почалася жвава тор* 
гівля. Люди купляли прохолодні напої, цукерки, вафлі, 
сирки...

— Дуже добре, що нас обслуговують продавці на ро
боті, — говорить доярка Галина Овчар. ■— Якби 
привозили ще й промислові товари.

Звідси машина взяла курс у поле, де працюють хлі
бороби.

Ф. ШУСТІР, 
сількор.
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О ДАЄТЬСЯ, ще недавно бол- 
гарський народ урочисто від

значив чвертьвікову роковнну з 
дня перемоги соціалістичної ре
волюції. І ось нове, 26-е за рахун
ком свято, Трудящі Болгарії зно
ву віддають честь своїм синам і 
дочкам, що вступили у вирішаль
ну сутичку з буржуазією і мо- 
нархо-фашпстським режимом, ви
словлюють сердечну вдячність 
радянським богатирям, легендар-

плана, 
надав

тії за успішне завершення 
п’ятирічки.

Ми зустріли наше національне 
свято, окрилені ідеями і 
ми, народженими під час 
ніх важливих подій.

Перше — це вересневий ПлЄ' 
нум ЦК БКП 1969 року. Він на
цілив трудящих республіки на по
слідовне вирішення проблеми на
уково-технічного прогресу як ос
новної умови дальшого успішно-

10 вересня 1070 року.

ФАКТИ,
СТАТТІ,

9 вересня ми
нуло 26 років 
з дня визво
лення Болгарії 
від фашистсь
кого ярма

ний подвиг яких привів до вирі
шального перелому в історично
му розвитку нашої батьківщини.

В ці дні народна Болгарія під
биває підсумки завоювання на 
шляху будівництва соціалізму, 
оцінює результати минулого року.

Сьогодні у нас більше електро-. 
енергії, сталі, цементу, зерна, 
масла, ніж у минулому році. 
Більше видається книг, більше 
ставиться спектаклів. Назву де
кілька цифр з галузі виробницт
ва електроенергії. В ювілейному 
звіті ЦК БКП до 9 вересня від
мічалось: в кінці року країна ви
робить 15 мільярдів 251 мільйон 
кіловат-годин електроенергії. Ни
нішній звіт констатує: в 1969 ро
ці Болгарія виробила більше 17 
мільярдів 200 мільйонів кіловат- 
годин електроенергіїІ

Наш народ має всі підстави 
гордитись перемогами. 26-у ро
ковину нової Болгарії ми зустрі
ли цілеспрямованою, впертою пра
цею, всенародною боротьбою під 
керівництвом комуністичної пар-

го розвитку економіки. Створена 
науково обгрунтована програма 
концентрації народного господар
ства, більш повного використан
ня можливостей державних і 
господарських об’єднань. В краї
ні розгорнулась робота по вико
нанню цих завдань: переоблад
нуються підприємства, удоскона
люються методи господарського 
керівництва, збільшується ви
пуск багатьох видів продукції.

Друге — це квітневий Пленум 
ЦК БКП 1970 року. В сільсько
му господарстві соціалізм одер
жав у нас вирішальні перемоги. 
Був створений кооперативний лад, 
який підняв болгарське село иа 
вищий рівень. Укрупнені госпо- . 
дарства, зміцніла технічна ба
за, повсюдне застосування пере
дової агротехніки, багаторічна 
плодотворна праця болгарських 
кооператорів докорінно змінили 
село. Квітневий Пленум накрес
лив створити гігантські для на
ших масштабів агропромислові 
комплекси. Це означає дальшу

концентрацію сільськогосподарсь
кого виробництва, розвиток рос
линництва і тваринництва на 
промисловій основі. Це означає 
збільшення обсягу і здешевлен
ня сільськогосподарської продук
ції. Агропромислові комплекси 
повинні внести глибокі зміни в 
усю нашу економіку, політику, 
культуру, підняти життєвий рі
вень трудящих.

За виконання цього відпові
дального завдання кооператори 
беруться з почуттям глибокої від
повідальності.

Вереснева революція здійснила 
глибокий переворот в долі краї
ни. З іграшки в руках імперіаліс
тичних хижаків Болгарія пере
творилась у вільну, незалежну 
республіку, стала активним бор
цем за мир на Балканах і в усьо
му світі, за розвиток взаємови
гідного співробітництва народів. 
Дякуючи своїй послідовній, твор
чій діяльності на міжнародній 
арені, республіка одержала ши
роке визнання, її слова і діла на
були ваги і впливу.

Республіка вносить вагомий 
вклад в спільну боротьбу країн 
соціалістичної співдружності за 
збереження європейської безпеки. 
Загальновідомі її акції по зміц
ненню взаєморозуміння і збере
ження миру на Балканах. За ми
нулий рік розширилось взаємови
гідне співробітництво НРБ з ба
гатьма державами, примножи
лись контакти і плодотворні зу
стрічі на вищому рівні у нас в 
країні і за рубежем.

Ілля КОЛЬЄВСЬКИЙ, 
болгарський журналіст. 

(АПН).

р ОСТЕ, але не старіє...» 
г Хто не бував у Софії, 
може подумати, що цей на
пис на її гербі — лише вияв 
любові мешканців бол
гарської столиці до свого 
міста. Що ж, софійні справ
ді можуть годинами закоха
но розповідати про парки 
(«В парку Свободи можна 
заблудитися») і пам'ятники, 
бульвари І заводи, якими 
так багата древня столиця 
Болгарії. Та в написі на гер
бі немає перебільшення. Мо
лодість міста легко взнаєть
ся по кварталах нових бу
динків, що виблискують на 
сонці своїми широкими вік
нами. їх багато, вони і в 
центрі, І на околицях.

Молодістю дихає кожен 
куточок, кожна вулиця. Та, 
мабуть, найбільше її відчу
ваєш на площі Дев'ятого ве
ресня, де все нагадує про 
найсвітлішу дату в історії 
країни — день визволення 
від монархо-фашнзму 9 ве
ресня 1944 року.

Короткі написи на синіх 
дощечках — назви вулиць, 
скверів, площ — можуть ба
гато розповісти про історію 
Софії. Ось вулиця Московсь
ка. Починається вона біля 
Будинку партії і йде повз 
трикутну площу, яка названа 
Червоною, де на приміщенні 
радянського посольства ма
йорить Державний прапор 
СРСР. Вулиця примикає до 
пам’ятника великому бол
гарському поетові Івану Ва-

зову, тече повз древню церк
ву св. Софії та величний 
храм Олександра Непського 
І закінчується на круглій 
площі-сквері, де стоїть па
м’ятник Василю Лезському. 
Своє найменування вулиця 
одержала давно, і на нього 
не посміли підняти руку на
віть монархо-фашистські пра
вителі.

Бульвар Дондукова. Цс 
одна з найбільш пожвавле
них артерій міста. Почина
ється він на площі Леніна і 
закінчується на перетині з 
бульваром «Волгоград». Дон
дуков-Корсаков — прізвище 
російського комісара, який 
очолював тимчасовий уряд 
безпосередньо після звільнен
ня Болгарії від турецького 
гніту в 1878 році.

Леніна, Толбухіна, Бірюзо
ва... Все це — назви бульва
рів і вулиць, і всі вони — 
зпак любові болгарського па
роду до своїх братів-визво- 
лителів.

Вулиці міста повідають і 
про імена діячів та активіс
тів Болгарської комуністич
ної партії. Адже із самого 
зародження робітничого ру
ху Софія — центр револю
ційної думки в країні. Місто 
довгі роки вело боротьбу за 
свободу, справедливе життя 
і дало не одного героя. На
передодні звільнення від фа
шистської диктатури столи
ця та її околиці входили до 
Першої повстанської зони^ 
В її ройоні діяли чотири

Не старіти 
тобі, Софіє!

. ОТОЗНІМОК в газеті іі Ім’я жінки були для мене зна- 
Ф йомі. Це була Чон Пхіль Ньо, голона сільськогос
подарського кооперативу «Кнмсон», депутат Верховних 
Народних Зборіп КНДР. Жінка ця знаменита ще й тим, 
що є героїнею майже документальної повісті відомого ко
рейського письменника, голови Товариства корейсько-ра
дянської дружби Лі Г| Єна.

Чим же привернув образ 
цієї жінки письменника? 
«Життя Чон Пхіль Ньо до 
народної влади було повне 
тяжких випробувань, — гово
рить письменник. — її доля 
наче нагадує собою літопис 
гіркої долі кореянки під ко
лоніальним гнітом японсько
го Імперіалізму. Мені зда
ється, що розповідь про цю 
жінку послужить 
прикладом для 
МОЛОДІ».

Чон Лхіль Ньо 
ся в сім'ї бідного 
орендаря. Коли їй сповни
лось вісім років, сім’ю, яка 
складалася з одинадцяти чо
ловік, за борги вигнали з до
му і описали? все майно. З і 
тих пір протягом багатьох ’ |[й 
років вона то терпіла злид- ' 
ні, то перебивалась випадко
вими заробітками. Дівчина 
довгий час працювала на 
текстильній фабриці, хазяї
ном якої був японець, завж
ди брав в найми неповноліт
ніх. За гріш вона гнула 
спину від зорі до зорі.

Проголошення республіки 
стало вододілом в долі Чон 
Пхіль Ньо. Якщо перша по
ловина її життя є ходінням 
по муках, то про теперішню ___ _ ________ , __ ___ _
сповнена трудової, але героїчної боротьби за побудову 
нової, соціалістичної Кореї.

Приклад Чон Пхіль Ньо показує, які сили, енергію й 
ініціативу викликає в людині розкріпачеца праця, свідо- 
місь того, що нона є хазяїном своєї долі.

Ім'я цієї жінки вперше стало відомим в 1960 році. Вона 
стала ініціатором розвитку тваринництва в районах рес
публіки, де здавна займались тільки вирощуванням рису 
на заливних полях. Люди вважали, що тут немає спри
ятливих умов для розвитку тваринництва, але Чон Пхіль 
Ньо довела: це можливо навіть при використанні бідних 
кормових ресурсів, які були в районі.

Зараз Чон Пхіль Ньо, як уже згадувалось, очолює 
сільськогосподарський кооператив, який розміщений в 
житниці КНДР, провінції Південний Хванхе. Енергійна 
й самовіддана, вона з раннього ранку в будь-яку пору 
разом з селянами в полі; Люди навіть жартують, що 
приймальна голови кооперативу і депутата Верховних 
Народних Зборів Чон Пхіль Ньо завжди на бровці біля 
рисового поля.

Справи в кооперативі йдуть добре, В цьому році селя
ни планують зібрати з гектара в середньому по 70 цеитие- 
ріп рису. Такий життєвий шлях жінки, «яка вирвалась 
з баговиння людського дна», як говорив письменник. От
же, доля Чон Пхіль Ньо не є виключенням. Зараз більше 
100 тисяч жінок відіграють ведучу 1 керівну роль в усьо
му економічному, політичному і культурному житті краї
ни. Близько 37 тисяч жінок — депутати місцевих народ
них комітетів.

хорошим 
виховання

народнла- 
ссляниііа-
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можна сказати, що вона

В. ПАРАФЄЄВ, 
влас. кор. АПН.

БІДНІ СТАЮТЬ ЩЕ БІДНІШИМИ
ЛОНДОН. ІТЛРС). 

Близько семи мільйонів ан. 
глійців 
злиднів 
вартості 
пальних 
тягаря різних’ страхових І 
податкових виплат. Про це 
заявив на конференції по 
боротьбі з бідністю дирек. 
тор благодійної організа. 
ції «Ше.ттер» Джон Уі.т- 
ліс. Викладач економічно-

Індія: землю селянам

і національних 
соціалістичних 

держав,

живуть в умовах 
внаслідок високої 

житла І кому, 
послуг, а також

і

ДЕЛІ. (ТАРС). Третій мі
сяць тривають в Індії висту
пи селян, які вимагають 
проведення демократичних 
аграрних реформ.

За повідомленням тижне
вика «Иыо-ейдж», централь
ного органу Комуністичної 
партії Індії, в різних штатах 
країни успішно розвиваєть. 
ся цей могутній рух беззе. 
мельних селян, сільськогос. 
подарськнх робітників, дріб- 
них орендарів, які виступа. 
ють під гаслами негайного 
втілення в життя висунутої 
КПІ конструктивної програ. 
ми загальнонаціональної бо. 
ротьби за землю і ліквідацію 
панування земельних ма-

Біхар, Орісса, Мадх’я 
Прадеш, Раджастхан, жит
ниця Індії Пенджаб — ось 
далеко не повний перелік 
штатів, охоплених виступа
ми безземельного Іпдійсько-

го селянства. «Земля повин
на належати народові» — 
такою є настійна вимога 
найшнрших кіл демократич
ної громадськості Індії.

Бойовий заклик Індійських 
трудящих «Землю селянам» 
зустрічав палку підтримку 
міжнародних демократичних 
організацій 
профспілок 
країн та молодих 
які визволились.

За повідомленням тижне
вика «Ньго-ейдж», на адре. 
су Всеіндійського конгресу 
профспілок і всеіндійських 
селянських спілок надійшли 
вітальні послання від проф. 
спілок Радянського Союзу, 
Угорщини, Чехословаччини, 
Алжіру, в яких висловлю, 
ється солідарність з бороть
бою багатотисячних мас тру. 
дящих Індії за землю, за 
проведення прогресивних аг
рарних перетворень.

У Бірмі через державні продовольчі магазини 
для населення продається рис. рослинне масло, 
сіль, згущене молоко. Всі інші продукти харчу, 
вання бірманець купує на ринку.

На знімку: ринок у місті Бассейн!.
Фото М. НОВИКОВА, фотохроніка ТАРС,.

партизанські бригади і 
загонів. їх боротьбою 
вав Тодор Живков.

Софія — місто багатотисяч
ної армії робітничого класу. 
Тут розміщена добра чверть 
промислових підприємств 
країни. В їх першій шерензі 
стоять Кремнковськиіі мета
лургійний комбінат, завод 
електрокарів, вагонобудівний 
і вагоноремонтний завод Іме
ні Георгія Днмитрова, завод 
високовольтного обладнання 
імені Василя Коларова і де
сятки інших підприємств.

... Майже дві тисячі років 
тому на місці теперішньої 
болгарської столиці римляни 
заснували свого фортецю, яка 
І поклала початок місту, що 
пережило потім два століття 
візантійського і 5 століть ту
рецького гноблення. Регістр 
софійської общини свідчить: 
після втечі турків наприкін
ці 1S77 року місто нарахову. 
вало 11700 жителів. На час 
перепису 1880 року населення 
подвоїлося. Восени 1944-го, 
коли частини Трстьо-о Укра-

їнського фронту вступили 
місто, зустрінуті населенням 
зі сльозами радості на очах, 
в ньому було 400 тисяч меш
канців. З того часу минуло 
20 років. За цей період — пе
ріод соціалістичного розвит
ку країни — число жителів 
Софії досягло майже 900.000.

Статистичний довічний роз
повість нам також, що в сто
лиці народної Болгарії -- 193 
загальноосвітні школи, де. 
сяткп професіональних І спе
ціальних шкіл, 16 вузів, 
більш як 80 науково-дослід
них інститутів. Місто пиша
ється своїми музеями, опе
рою і співаками, що прос
лавили мистецтво країни на 
весь світ, своїм драматич
ним театром Імені Івана Ба
зова, Державною бібліоте
кою Імен! Кирила і Мефо- 
дія.. о

... їй і далі рости, столиці 
вільної соціалістичної кра
їни. І ніколи не старіти.

М- ЮРЧЕНКО,

го факультету Кембрід- 
жського університету То
ні Лткінсон, виступаючи 
на конференції, підкрес
лив, що третина англійсь
ких робітників одержує 
низьку заробітну плату, 
причому значна частина її 
йде на оренду житла. Бід
ні в Англії, сказав вів, з 
кожним роком стають бід
нішими.

БОЙОВА СТАТИСТИКА
^а.Р0ДП* збройні сили визволення 

(НЗСВ), повідомляє В'єтнамське інформа
ційне Аіентство, за минуле літо вивели із 
строю в західній частині дельти ріки Меконг, 
за неповними даними, 21.500 солдатів та офі
церів противника. За цей період південно- 
в єтнамські патріоти зруйнували або пошко
дили 13 укріплених районів і знищили 150 
опорних пунктів і постів.

Підрозділи І-13СВ у районі Чі-Тхієн-Хюе 
протягом серпня знищили, поранили І ВЗЯЛИ 
В полон близько 3.000 солдатів і офіцерів 
противника, у тому числі 500 американських

(ГАРС)
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СПОРТИВНЕ
(Закінчення.

Початок на 1-ій стор.).
Людмила Сиволап, Ольга 
Музично, Євгенія Мильниць- 
ка, Галина Сивокінь викона
ли річний план надоїв мо. 
лока. Кілограмових при. 
ростів живої ваги тварин 
добилися щодоби телятниці 
Клавдія Таратухіна, Ольга 
Денічич, Настя Громова. 1, 
як правило, кращі спортсме. 
ни артілі завжди служать 
прикладом і в праці. Тому, 
не вагаючись, наші колгосп
ники взяли на честь XXIV 
з'їзду КПРС підвищені со. 
ціалістичні зобов’язання. У 
спортсменів — теж свої на. 
креслення...

Після закінчення уро
чистого церемоніалу — 
спортивні змагання. В 
програмі — забіги на 
100, 200, 800 метрів,
стрибки у висоту та дов
жину, штовхання ядра,

і

КЛУБ 64-х КЕРІВНИК КЛУБУ — КАНДИДАТ

КЛІТИН
У МАЙСТРИ спорту г. дубівка.

Урок № 2
Продовжуємо нашуПродовжуємо нашу тему 

«Мат одинокому королю». Мн 
не будемо описувати простих 
випадків мату: при допомозі 
ферзя, тури, двох слонів.

Коротко зупинимось на за. 
кінчениі: мат конем І слоном.

Цими фігурами складніше 
ставити мат, ніж двома сло
нами або турою. За правила
ми треба поставити мат про
тивнику за 50 ходів. У біль
шості позицій, де король про
тивника знаходиться в центрі 
дошки, необхідно потратити 
30—35 ходів, а то й більше, 
щоб поставити мат. Так що 
такі закінчення треба розіїру- 
вати дуже точно.

Відомо багато випадків, де 
досвідчені шахісти не могли 
поставити мат конем і сло
ном. Так, у першості області 
кандидат у майстри Микола 
Мартиненко не зміг поставити 
мат конем і слоном, і його 
партія з А. Криштопою за
кінчилась банальною нічиєю. 
Отже, кожному шахісту треба 
знати методи, як ставити мат 
цими фігурами.

Метод гри полягає в тому, 
що короля противника треба 
відтіснити на кран дошки в 
куток того кольору, яким во. 
лодіє слон.

Ось заключна позиція, до 
якої треба прагнути білим.

Тепер подивіться приклади, 
як треба ставити мат конем 1 
слоном:

Перед вами позиція, до 
якої повинні прагнути білі, 
коли король противника зна
ходиться в центрі дошки. Тако. 
го положення можна досягти 
за 7-Ю ходів. Коли ви цент, 
ралізуєте свої фігури, тоді лег. 
ше ставити мат.

Наприклад:

метання диска, по.єдинки 
волейболістів, гандболіс
тів, футболістів.

Як і передбачалось, у 
і, ■ змаганнях взяли участь і 

гості. Треба надати їм 
належне: в багатьох но
мерах програми вони 
вибороли перші місця. 
Так, Микола Давида 
(колгосп Імені Жовтне
вої революції) не мав 
собі рівних серед стри
бунів у висоту та довжи
ну, Іра Кравцова (Новго- 
родківка) — серед бігу
нів на 100 та 200 метрів, 
Надія Накушенко (рад
госп «Третій вирішаль
ний») стала чемпіонкою 
у штовханні ядра.

Місцеві спортсмени 
теж продемонстрували 
високу майстерність. Пе
реможцем на 800-мет- 
ровій дистанції став за
відуючий молочно-то
варною фермою № 1
комсомолець Іван Була- 
він, завідуючий клубом 
Володимир Олексієнко 
переміг серед спринте
рів, Марія Млалиус — у 
стрибках у висоту.

Опісля
спортивних 
інструктори

закінчення 
поєдинків 

спорту ни-

зових колективів фіз
культури ознайомились 
з постановкою спортив
но-масової роботи в 
колгоспі, слухали свого 
колегу Леоніда Демчен- 
ка — інструктора по 
спорту колгоспу імені 
Орджонікідзе...

Починав Леонід два роки 
тому. Була тоді в колгоспі 
лише футбольна команда. 
Щоправда, .хлопці грали 
добре. 1 на районних зма. 
ганнях поступалися першіс
тю лише новгородківцям. 
Порадився Леонід з хлоп
цями і вирішили обрати со
бі інструктора-трснсра. Взяв
ся за цю справу механік по 
трудомістких роботах Воло
димир Меткий. А невдовзі 
і результат — перемога па 
першості району, 1 в цьому 
році футболісти залишили
ся вірними традиції перема
гати, знову стали чемпіона
ми району. Прийшов успіх і 
на обласній арені: одержані 
перемоги над командами 
Світловодська, Компаніївки, 
Новоукраїнкн.

Шахісти колгоспу теж 
найсильніші в районі. Трак, 
торист Григорій Демченко 
та комсомолка Наталка 
Школа вибороли першість 
району и командному заліку. 
Багато перемог на рахунку 
шахістів — зоотехніка Ана. 
гол І я Твердохліба, токаря 
Петра Аврамепка, радиста 
Георгія Бугрія.

Серед легкоатлетів треба 
відзначити бухгалтера Ма. 
рію Чухно та завідуючу ма.

газнном Любов Васнлснко. 
На першості району вони 
були серед призерів. Сильні 
В колгоспі також тенісисти, 
волейболісти, гандболісти.

Всього низовий колектив 
фізкультури об’єднує 210 
членів добровільного спор
тивного товариства «Колос». 
57 фізкультурників виконали 
о цьому році норми масо, 
внх спортивних розрядів. А 
допомагали їм кувати свою 
майстерність 10 громадських 
Інструкторів по спорту та 
спортивних суддів.

Значно поліпшилась за 
останні роки спортивна база.

Голова колгоспу Василь 
Тимофінович Момот та сек
ретар парторганізації Воло
димир Михайлович Коршен- 
ко підтримують всі почи
нання спортсменів. Спорт
смени теж не залишаються в 
боргу. Вони — в числі пере
довиків виробництва...

Отож і недарма свято 
женців стало святом спорт
сменів села.

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
інструктор по фіз
культурі та спорту 
облпрофради.

Фото Ю. Лівашникова.

На фото: вгорі ліворуч — 
крокують сільські фізкуль
турники, праворуч — фініш 
забігу на 100 метрів, внизу 
— з молодими спортсмена
ми зустрівся секретар рай
кому КП України Василь 
Іванович Лашкул.

ПЕРШІСТЬ
СРСР
З ФУТБОЛА

I. К£74- Крц8 2. С£5 Кр£ь 
3. С)і7 Кре8 4. Ке5 Кр£8 
(Якщо 4.-. КрД8 то 5. Креб 
Крс7 б. КД7 КрЬ7 7. С<£3 
Креб 8. Саб Крс7 9. СЬ5 
Крс8 10. К])б4- і потім 
досягаючи позиції, яка зу
стрінеться в основному ва

ріанті) 5. К(]74-Кре8 б. Креб
Крй8 7. СаЗ Кре8 8. СЬ5 
крав 9. к£б кре? ю. ка*+ 
Крс8.
(Ось позиція, до якої треба 
прагнути білим. Король 
пертий у кутку конем і 
ном, слон віднімає білі 
ля. а кінь — чорні).
II. Кре7 КрЬ8 12- Саб 
Кра7 13 СсбКрЬв 14. КрД7 
Кра7 15. Крс7 Кра8 16. КЬ4 
Кра7 17. Ксб+ Кра8 
18- СБ7 мат

1. Cd3Kpf6 2. Kpd5Kpf7 
(Якщо 2... Kpg5, то 3. Кре5 
Крг4 3. Кре5 Крц7 4. Сс2 
Кр£3 5. Cdl + і король за
пертий в трикутнику).

4. Креб Kpf8 5. Kpf6 Kpg8

6. Ке5 КрЬ8 7. І<£7+ і далі 
так, як у першому при
кладі).

Пропонуємо читачам розв’я
зати такий етюд:

Білі: КрЬ4; п; £)2; (2 фі
гури).

Чорні: Кр£3; п; 1)7; (2 фі
гури).

Білі починають і досягають 
нічиєї.

Українські команди другої групи класу «А», які виборюють 
звання чемпіона республіки, провели ігри чергового туру. їх ре
зультати такі: «Будівельник» (Полтава) — «Гомсільмаш» (Го« 
мель) — 1:1, «Спартак» (Суми) — «Десна» (Чернігів) — 0:0, 
«Німан» (Гродно) — СКА (Львів) — 1:1, «Спартак» (Брест) -=> 
«Спартак» (Івано-Франківськ) — 0:0; «Балтика» (Калінінград) 
«Буковина» (Чернівці) — 2:1, «Шахтар» (Горлівка) — «Крив, 
бас» (Кривий Ріг) — 2:1, «Азовець» (Жданов) — «Металург» 
(Запоріжжя) — 1:1, «Шахтар» (Кадіївка) — «Таврія» (СІмфе» 
рополь) — 0:0.

Матчі «Суднобудівник» (Миколаїв) — «Авангард» (Терно« 
піль), «Локомотив» (Херсон) — «Автомобіліст» (Житомир) і 
СКА (Одеса) — «Зірка» (Кіровоград) перенесено.

(РАТАУ).

ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ ШАХІВ!
Обласна федерація шахів разом з обласним 

комітетом комсомолу проводить для всіх ша
хістів області фінал комсомольсько-молодіжно
го шахового фестивалю.

Шаховий фестиваль проводиться > метою 
популяризації і пропаганди шахів серед моло. 
ді і вихованню її на кращих традиціях радяи. 
ської шахової школи.

В фіналі шахового фестивалю беруть участь 
переможці міських і районних змагань.

Фінал шахового фестивалю проводиться в 
місті Кіровограді серед 60 учасників за швей, 
царською системою в 10 турів у період з 5 по 
16 жовтня 1970 року.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 10 ВЕРЕСНЯ. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М), 10.15 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Кавказька полонянка». (М). 
11.35 — Документальний кіно
варне «Виліт дозволяється», 
(К). 11.45 — Інтербачення. Для

ШААДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР» •• орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кпропоград.

Кіровоград, ауп. Луначарського. 10,
Телефони; відповідального секретаря — 1-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання > спор

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул- Глінки. 2.

школярів. «Веселі старти», 
(М). 12.10 — Кольорове теле
бачення. «Севастопольські ме
лодії». (М). 12.35 — Чемпіонат 
Європи з плавання. (М). 13.35
- Телевісті, (К). 17.05 - Вовн-
ни. (М). 17.15 — Передплата
почалася. (Кіровоград). 17.25 — 
Документальний фільм. «Звіль
неній Кореї 25 років». (К). 17.40
- Телевісті. (К). 18.00 - Для 
дітей, «Фізкульт-прнвіт». (К). 
18.30 — Програма УТ. 19.00 — 
Міжнародне життя. (К). 19.30 
-На зустріч XXIV з’їзду 
КПРС. «Слово бере КІрово. 
град». Перекличка міст і ра. 
попів області. (Кіровоград). 
20.00 — Чемпіонат з футбола. 
«Динамо» (Київ) — «Шахтар» 
(Донецьк). Другий тайм. (К). 
20.45 — Програма «Час». (М). 
21.15 — Художній фільм «Под. 
виг Фархада». (К). 22.50-«Х|- 
т|Я(К)’ (М)’ 23,20 ~ Тслев1с-

П’ЯТНИЦЯ, II ВЕРЕСНЯ Перша програма. 11.00 І 
іс.тевісті. (К). И. 10 - Теле*

фільм «Едуард Багрицькнії», 
(К). 11.25 — Шкільний екраіі. 
Російська література для учнів 
8 класу. «Слово о полку 1го< 
ревім», (К). 12.10 — Художній 
фільм «Цс було у розвідці», 
(Кіровоград). 16.35 - Для дЬ 
тей. «Тропіки на вулиці Яна 
Томна». (Кіровоград). 16.55 -» 
Оголошення. (Кіровоград), 
17.00 — Телснародний універі 
ситет. Факультет науки і технЬ 
ки. «Технічний прогрес і охороз 
на здоров’я». (К). 17.40 — Те« 
левісті. (К). 18.00 — Телефільм, 
(Кіровоград). 18.15 — Інформаі 
цінна програма «День зц 
днем». (Кіровоград). 18.30 
Телефільм «Зміна». (М). 20.0(1 
— Інтербачення. Чемпіонат 
Європи з плавання. (Барссло* 

20,30 “* Програма
(М). 21.00 — Телетеатр ..........
пор «із стільців». (М). 21.50-' 
А. Лдан —• «Жізсль». СпСЙ** 
такль Одеського театру оперіі 
та балету. В перерві — рішені 
уЯппХ,,П,ІСП0Г0 Пленуму ЦІ? 
іїхЯт у життя, «на ланой 
респ} блікн», (Запор і ж ж я)« 
23.55 — Телевісті, (К).

«Час»» 
мініаі

Спей"
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