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ВІРНІСТЬ ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНАA

^30 вересня в Москві закінчила робо
ту Всесоюзна науково-теоретична кон
ференція, присвячена 50-річчю з дня 
виступу В. І. Леніна на Третьому з’їзді 
РИЄМ.

У доповідях, З якими виступили пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников, заступник директора інституту 
марксизму-ленінізму при ЦК КПРС про
фесор Г. Д. Обічкін, віце-президент 
Академії наук СРСР В. О. Котельников і. 
президент Академії педагогічних наук 
СРСР В. М. Хвостов, було показано все
світньо-історичне значення розвинутої 
В. І. Леніним у промові «Завдання спі
лок молоді» теорії комуністичного ви-

ховання підростаючого покоління, роз
крито багатогранну діяльність Комуніс
тичної партії по втіленню цієї теорії в 
життя. Ідеями, які Володимир Ілліч ви
сунув півстоліття тому, наша країна, 
партія керуються і сьогодні у своїй ро
боті по комуністичному вихованню під
ростаючого покоління.

На засіданнях секцій новатори вироб
ництва, вчені, лектори, комсомольські 
працівники говорили про те, як у наші 
дні втілюється в життя наказ вождя 
вчитися комунізму, розповідали про 
трудові діла комсомолу — вірного по
мічника в боротьбі за створення в на-

шій країні матеріально-технічної бази 
комунізму.

На засіданнях секцій виступили гості 
— молоді вчені і представники спілок 
молоді соціалістичних країн. Вони пові
домили про те, як у цих країнах мо
лодь оволодіває ідеями Леніна, вчиться 
комунізму.

На заключному пленарному засіданні 
конференції з доповіддю про деякі 
проблеми комуністичного виховання 
студентської молоді виступив міністр ви
щої і середньої спеціальної освіти СРСР. 
В. П. Єлютін. Успішне будівництво но
вого суспільства, підкреслив міністр, 
значною мірою залежить від якості 
підготовлюваних вищими учбовими за-

кладами спеціалістів,' від рівня їх кому
ністичної свідомості. Саме цим поясню
ється та величезна увага, яку приділяє 
Комуністична партія дальшому розвит
кові та удосконаленню вищої освіти, 
ідеологічному вихованню майбутніх спе
ціалістів.

Відбулася також доповідь проректо
ра Вищої комсомольської школи при 
ЦК ВЛКСМ професора Ю. Є. Волкова 
про організацію наукових досліджень 
проблем молоді.

На конференції було вручено дипло
ми лауреатам всесоюзного огляду-кон- 
курсу робіт молодих учених по суспіль
них науках.

Одному з новаторів промисловості 
О. Г. Стаханову і бригадирові сталепла
вильників заводу «Дніпроспецсталь» 
заслуженому металургові України Еду- 
арду Васильчишину було вручено по
чесні нагороди комсомолу, х

(ТАРС).
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У РАХУНОК
СТА КІРОВОГРАДСЬКИХ 
МІЛЬЙОНІВ

Молоді виробничники Побузького будівельного управління 
№ 0 виступили з ініціативою в день Всесоюзного комсомоль
ського суботника працювати на своїх робочих місцях. На 
розширеному засіданні парткому ініціативу було схвалено 
і підтримано. На свої робочі місця завтра вийдуть не тіль
ки комсомольці, а й усі молоді виробничники підприємства. 
Вони будуть працювати в рахунок ста кіровоградських 
мільйонів.

Ініціативу комсомольців Побузького будівельного управ
ління Лї 6 підтримали комсомольці заводу залізо-бетонпих 
виробів, автобази № 14 та інших підприємств райцентру.

Е. ГОЙХМАН.
Голованівськ.

КОШТИ — В ОДНУ КОППЛКУ
Сьогоднішній день можна назвати днем масового збору 

металолому. Бо кожен піонер, комсомолець, учень, студент, 
молодий робітник ВИЙШОВ на суботник. І лише учні техні
куму сільського господарства сьогодні будуть трудитись у 
колгоспах. Вони допоможуть збирати кукурудзу.

Сьогоднішній суботник — це продовження двох попередніх, 
-^які відбулись 6 і 13 вересня. В ті дні школярі сільських 

шкіл працювали в місцевих колгоспах. Міські школярі теж 
підсобляли їм. Тільки друга та третя Знам’янські середні 
школи зібрали за той час у колгоспі «Рассвет» 120 тонн 
картоплі.

Кошти, зароблені за ті ди! І сьогодні, підуть у комсомоль. 
ський фонд економії,

Г. ЇВАНЧЕНКО.

ДО
ПОБАЧЕННЯ, 
ДРУЗИ
ПОЗАВЧОРА ЗАКЛЮЧ

НИМ ВЕЧОРОМ У ФІ

ЛАРМОНІЇ ЗАКІНЧИВСЯ 

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ В ОБЛАСТІ. 

КІРОВОГРАДЦІ ПОПРО, 

ЩАЛИСЯ З ГОСТЯМИ- 

ПИСЬМЕННИКАМИ.

Звіт про цей вечір чи* 
тайте на 3-й сторінці.

м. Знам’янка,

СВЯТОМ!

ЗАВТРА —
ДЕНЬВЧИТЕЛЯ
Щиро

вітаємо

наших

наставниківзі

ПРИБУТТЯ В БАКУ 
ТОВАРИША
Л. І. БРЕЖНЄВА

ЗО вересня в Баку для участі в торжествах, при
свячених 50-річчю Азербайджанської РСР 1 Комуніс
тичної партії Азербайджану, прибув Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнев.

На міському оокзалі тов. Л. I. Брежнєва зустрічали 
перший секретар ЦК КП Азербайджану тов. Г. А. 
Алієв, Голова Президії Верховної Ради Азербайджан
ської РСР тов. К. А. Халілов, Голова Ради Міністрів 
Азербайджанської РСР тов. А. І. Ібрагімов, керівники 

республіканських міністерств 1 відомств, міських 
партійних I радянських організацій, делегації брат
ніх республік, що прибули в Азербайджан на ювілей
ні торжества, представники трудящих столиці респуб
ліки.

(ТАРС).

КАЇР. (ТАРС). Голова Ради 
Міністрів СРСР О. М. Косигін, 
який прибув у Каїр на чолі пар
тійно-державної делегації для 
участі в похороні президента 
Гамаль Абдель Насера, зустрів
ся п республіканському палаці 
Кубба з виконуючим обов’язки 
президента ОАР Анваром Са
датом, членами Вищого вико
навчого комітету Арабського 
соціалістичного союзу Хусей-

КОМЮНІКЕ
про зустріч представників

.комуністичних
28—30 вересня 1970 р. в Будапешті відбувся 

обмін думками між представниками 45 ко
муністичних і робітничих партій у деяких 
актуальних питаннях антиімперіалістичної 
боротьби,

Делегації підтвердили готовність своїх 
партій докладати зусиль до розширення спів-

і робітничих партій
робітництва І зміцнення згуртованості кому
ністів та інших антиімперіалістичних органі
зацій I сил на рівноправній основі, до активі
зації їх солідарних дій у спільвій боротьбі 
проти імперіалізму.

Зустріч проходила в діловій обстановці, в 
дусі товариськості І солідарності.

ДОГОВІР РАТИФІКОВАНО
Президія Верховної Ради СРСР указом від 

ЗО вересня 1970 року ратифікувала поданий 
Радою Міністрів -СРСР Договір про дружбу, 
співробітництво та взаємну допомогу між 
Союзом Радянських Соціалістичних Республік 
і Соціалістичною Республікою Румунією, під-

............. ................... . ...............-...... -

писаний у Бухаресті 7 липня р. і схвале
ний комісіями в закордонних справах Ради 
Союзу та Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР.

(ТАРС).

З у с
ном Шафі), Алі Сабрі і військо, 
еим міністром ОАР Мухамме
дом Фавзі.

Від імені Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, 
Голови Президії Верховної Ра
ди СРСР М. В. Підгорного І від 
себе особисто О, М. Косигін ви-

Т р І Ч І в 
словив керівникам ОАР глибо
кі співчуття у зв’язку з перед
часною смертю президента 
Гамаль Абдель Насера.

Під час розмови, яка відбу
лася потім між О. М. Косигіним 
і Анваром Садатом, було ви
словлено взаємне прагнення

Каїрі
зміцнювати тісні, дружні відно
сини, що склалися між Радян
ським Союзом і Об'єднаною 
Арабською Республікою, в інте
ресах народів обох країн, спра
ви національного визволення і 
безпеки народів.

Розмова відбувалася в сер
дечній обстановці.

Ч



2 стор. „Молодий комунар“ З жовтня 1970 року«

ЩОДНЯ в комітет комсомолу 
приходять повідомлення про 

трудові успіхи молодих червоно- 
зорівців. Праця юнаків і дівчат 
заводу в ці дні особливо напру* 
жена — на фініші перший етап 
Ленінського заліку на честь XXIV 
з’їзду КПРС. І як завжди, перед 
у соціалістичному змаганні ведуть 
молодіжні колективи.

Бригада пружинно-шурупної 
дільниці метизного цеху, де' брига
диром Олександр Завила, щодня 
виконує змінні норми па 160—170 
процентів. її продукція йде лише 
з штампом відмінної якості. В 
день 50-річчя промови В- І. Лені
на на III з’їзді РКСМ члени

РАПОРТИ БРИГАД
бригади- вирішили викопати не 
менше двох норм і зароблені 
гроші перевести в комсомоле 
ський фонд економії.

Без відстаючих до визначної 
дати в житті комсомолі! прийшли 
токарі з бригади Надії Щербань 
механоскладального цеху № 4. 
План вересня і третього кварта
лу ней комсомольсько-молодіжний 
колектив виконав на 140 процен
тів. Друге і третє жовтня брига
да оголосила днями' трудового 
свята,

Завершальною подією - першого 
етапу заліку стане Ленінський 
урок заводських комсомольців та 
комсомольців колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Кіровоградського 
району, який відбудеться в селі 
Аджамці. Цього дня наші послан
ці допоможуть підшефній артілі 
збирати кукурудзу і цукрові бу< 
ряки,

с ВИШНИЦЬКИЙ, 
заступник секретаря зав
кому ЛКСМУ заводу «Чер
вона зірка».

& КОМСОМОЛЬЦІ ог 
ЛАСТІ УСПІШНО СК’іГ 0 
ДАЮТЬ ПЕРЩИП ЕТаг 
ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ а 8 
ЧЕСТЬ XXIV З’ЇЗДУ І-Т-РС 1 
СВОЮ РЕВОЛЮЦІЙНУ пе Л 
РЕКОНАШСТЬ УДАРНОЮ 
ПРАЦЕЮ ЛІД ТВЕРД, і
Ж У ЮТ Ь. А ,

ф СЬОГОДНІ У ЧЕРВО- 
НОЗОР1ВЩВ ТРУДОВЕ 
СВЯТО. ЦЕЙ ДЕНЬ МАЄ 
СТАТИ ЗРАЗКОМ ОРг\” 
Н13АЦІЙНОЇ РОБОТИ.

® Бригада різальників 
Миколи Склифуса із за- 
воду «Червона зірка» за 
два місяці виконала про
граму трьох з полоаиною 
місяців, заощадила 5,5 
тонни металопрокату на 
суму 630 карбованців. 
Усі члени бригади пра
цюють в рахунок 1971

м ГАЙДАМАКА: — Сьогодні, 2 жовтня, ми
нає 50 років з дня історичної промови Володи
мира Ілліча Леніна на НІ з’їзді комсомолу 
«Завдання спілок молоді». Тоді на з’їзді було 
близько С00 делегатів. Та промову почули від
разу тисячі юнаків і дівчат і не тільки в на
шій країні. Така вже сила ленінського слова. 
Через кілька днів після з'їзду у жовтні то
го ж 1920 року члени виконкому КІМу просили 
ЦК РКСМ терміново надіслати матеріали 
з'їзду і промову Леніна.

П’ятдесят років відтоді спливло. Півстоліття 
«Завдання спілок молоді» служать добрим до
роговказом як для ВЛКСМ. так і для всіх ін
ших спілок молоді. «Завдання спілок молоді» 
егали настільною книгою кожного комсомоль
ця. В ній юнаки і дівчата черпають наснагу 
для творчості, по ній звіряють свій крок.

Сьогодні у всіх комсомольських організаціях 
області, як 1 по всьому Союзу, проходять Ле
нінські уроки, присвячені 50-річчю промови. На 
цих Ленінських уроках молоді господарі Краї
ни Рад рапортують про свої здобутки, про 
знання революційної теорії, зоажують свої 
справи і справи товаришів через призму ленін
ської думки.

ІО. РУДНЄВ- — Мені хочеться нагадати сло. 
па члена КПРС з 1918 року Зінаїдн Немцової. 
В 'одному із своїх друкованих виступів вона 
вірно відгукнулась про Ленінські уроки, що 
«це абсолютно дружня зустріч, па яку всі 
збираються, щоб обговорити і вирішити голов
ні питання нашого життя 1 праці, перевіривши 
їх по Леніну».

М. ГАЙДАМАКА: — Це вірно. Юрій, Ленін
ський урок — цс товариська зустріч однодум
ців, діалог з Леніним про вчора, сьогодні, 
завтра.

Тема нашою сьогоднішнього уроку, який 
підсумує перший етап Ленінського заліку па 

• честь XXIV з’їзду КПРС, — «Заповітам вірні». 
З розробкою уроку комсомольці мали можли
вість завчасно ознайомитись.

М. ГРОМОВИЙ: — Володимир Ілліч запові
дав молоді вчитися комунізму. А що такс ко
мунізм? «Комунізм починається там, де з’яв
ляється самовіддана, перемагаюча тяжку пра. 
цю турбота рядових робітників про збільшен
ня продуктивності праці, про охорону кожно
го пуда хліба, вугілля, заліза...», — читаємо 
в Леніна. Значить вчитися комунізму — цс 
дбати про підвищення продуктивності праці.

ЛІ. СКЛИФУС: — Наші хлопці такої ж дум
ки. «Комунізм, — писав Ленін, — є вища, 
проти капіталістичної, продуктивність праці, 
добровільних, свідомих, об’єднаних робітників, 
що використовують передову техніку». Отже, 
залучення до праці всіх здатних трудитися, 
щоденна турбота про ріст продуктивності пра
ці — цс найважливіші завдання організації 
будівництва комуністичного суспільства. До 
речі, в нашій комсомольсько-молодіжній брига
ді різальників і на всій дільниці за два остан
ніх роки продуктивність праці зросла на 35 
процентів, Цс дякуючи освоєнню суміжних 
професії. В липні цього року мн зобов'язались 
до дня відкриття з'їзду нашої партії, тобто за 
вісім місяців, виконані річну програму. І наші 
слова не розходяться з ділом. За минулі два 
місяці ми виконали план трьох з половиною 
місяців, зекономили 5,5 тонни металопрокату. 
Зараз усі члени нашої бригади працюють о 
рахунок 1971 року.

До дня відкриття з’їзду мн зобов’язались 
навчити професії різальника 5 чоловік. Зараз 
уже навчено двох молодих людей і трьох сту
дентів, ЯКІ можуть працювати на 2 — 3 верста
тах. г

З жовтня більшість юнаків і дівчат нашого 
орденоносного заводу візьме участь у збиранні 
кукурудзи і цукрових буряків у підшефних 
колгоспах, допоможе змонтувати електрооблад
нання на тваринницьких ферма» і в ремонті 
сільгоспінвектаря,

ШКОЛА
ЛЕНІНА

„ЗАПОВІТАМ
ВІРНІ“
ОБЛАСНИЙ ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК

2 жовтня, в день 50-річчя промови В. І. Леніна на III з'їзді 
РКСМ, у первинних комсомольських організаціях області про
шили Ленінські уроки «Заповітам вірні». Обласний Ленінсь
кий урок на цю тему транслювався по телебаченню. В ньому 
взяли участь другий секретар обкому комсомолу Микола 
Гайдамака, перший секретар Кіровоградського міськкому ком
сомолу Юрій Руднев, бригадир комсомольсько-молодіжної

Порадившись з членами бригади, ми вирі
шили 2 і 3 жовтня оголосити трудовим святом, 
зразком організаційної роботи. В ці дні норми 
виробітку ми вирішили виконувати не менш як 
на 190 — 200 процентів.

ІО. РУДНЄВ: — Микола переконливо розпо
вів про свою бригаду. Таких бригад у нас ба
гато. Сьогодні, п день підведення підсумків 
першого етапу Ленінського заліку, присвячено
го XXIV з’їздові КПРС, ми в місті з гордістю 
говоримо також про бригаду токарів заводу 
тракторних гідроагрегатів, де бригадиром Лю
бов Дяченко, делегат XXI з'їзду комсомолу 
України, про комсомольсько-молодіжні брига
ди взуттєвої фабрики, ремзаводу «Укрсіль- 
госптсхніка», центрального універмагу, які 
стали ініціаторами змагання за право носити 
ім’я XXIV з’їзду КПРС, про створення ком
сомольського фонду економії з тим, щоб у день 
відкриття форуму комуністів працювати на 
заощаджених сировині, електроенергії, мате
ріалах. Цей почин підтримали 50 комсомоль
сько-молодіжних колективів, КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ екіпажів міста, які стали на тру
дову вахту на честь з'їзду.

Більше З тисяч комсомольців і молоді про
мислових підприємств, будов, транспорту І 
Сфери обслуговування, ставши на трудову 
вахту на честь XXIV з’їзду КПРС. борються за 
право носити почесне звання «Кращий молодий 
робітник за професією*.

М. ГРОМОВИЙ: — У нашому районі гідно 
несе естафету трудової І бойової слави ком
сомольсько-молодіжна тракторна бригада код- 
госпу імені В. Ульянова, де бригадиром Ма
каренко Петро. Вона успішно проводить усі 
осінньо-польові роботи.

Успішно виконав свої зобов’язання присут
ній тут Валентин Жежеря. Він живе і працює 
в селі, яке носить ім'я його батька, Героя Ра
дянського Союзу. І в праці продовжує батьків 
подвиг. Валентин разом з членами свого агре
гату скосив 230 гектарів зернових культур при 
зобов’язанні 200, намолотив 6500 центнерів зер. 
на, на півтори тисячі більше, ніж передбача
лося зобов’язанням. Перевиконав своє зобо-

О Добові прирости свиней на фермі колгоспу імені Чапаева Знам’ян- 
ського району, де обов’язки завідуючої виконує комсомолка Надія 
Бригадир, становлять півкілограма на голову. Надія навчається в зоо. 
технічному технікумі і добре знає тваринництво.

На фото /зліва направо); свинарки Любов ВОРЮ І комсомолка 
Марія КОВАЛЕНКО з Надією БРИГАДИР.

Фото Б. ВІТОХІНА.

®ле,кса”ДРії стала до ладу автоматична телефонна стан» 
номерів. Велику роботу по переключенні!) абонентів па нову 

стаиіию виконав і технік Олег КОРНІЙЧУК.
Фото Г. ТОЛОКА.

року.
$ /(ОМСОМОЛЬСЬКО-МО- 

лодіжні колективи, з.чі- 
ни борються за те, щоб 
в день відкриття партій
ного з'їзду працювати на 
заощаджених матеріалах 
і сировині,

ф Колгоспні механіза
тори успішно виконали 
свої соціалістичні зобо
в’язання.

бригади Кіровоградського заводу тракторних гідроагрегатів 
Любов Дяченко, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
різальників заводу «Червона зірка» Микола Склифус, 
перший секретар Олександрійського райкому ком
сомолу Михайло Громовий, тракторист цього ж району Вален
тин Жежеря, доярка з колгоспу «1 Травня» Маловисківського 
району Ніна Талалаева та інші.

Вміщуємо скорочену стенограму цього уроку,

1 «жя

в’язання В. Жежеря І на збиранні согрДтика.
Добре попрацювали комсомольсько-молодіж

ні механізовані ланки по вирощуванню куку
рудзи Миколи Чайки із колгоспу імені Куйбн- 
шева, Миколи Кнриленка із колгоспу імені 
Щорса, Івана Зайцева з колгоспу імен XX! 
з’їзду КПРС, Миколи Сукача із колгоспу імені 
Кірова та багатьох Інших. Урожай кукурудзи 
очікується добрий. Старанно І вправно працю, 
ють зараз на збиранні цукрових буряків мо
лодіжні агрегати Сергія Петренка з колгоспу 
«Заповіт Ілліча» та багатьох інших.

Радують показники молодих доярок Люби 
Фатовснко, Тамари Волинець, Галини Себчен- 
ко, Катерини Фуштей, Леоніда Соловйова та 
багатьох інших, які за 8 місяців надоїли по 
2500 — 3000 кілограмів молока від кожної фу
ражної корови.

Сьогодні більше 4-х тисяч комсомольців ра
йону прийдуть на свій Ленінський урок, при
свячений 50-річчю промови В. І. Леніна на 111 
з’їзді РКСМ.

На Ленінські уроки запрошені старі кому
ністи, комсомольці 20-х, 30-х років, Герої Ра
дянського Союзу. Герої Соціалістичної Праці, 
передовики сільськогосподарського виробництва 
та інші знатні люди району. Підготовлені ви
ставка книг про В. І. Леніна, підібрані грам
пластинки та плівки з виступами В. і. Леніна.

М. ГАЙДАМАКА: — Повідомлення ваші ра
дісні. Але ж вчитися комунізму — це не оз
начає лише підвищувати продуктивність праці. 
Тобто, не лише це.

Н. ТАЛАЛАЄВА: •— Безумовно, ленінський 
заповіт учитися комунізму дуже об'ємний. У 
ході заліку, присвяченого 100-річчю з дня на
родження вождя, ми обговорювали цю тему, 
вивчивши ряд праць Леніна. Дійшли виснов
ку. що вчитися комунізму — це і вчитися пра
цювати, І вчитися відпочивати культурно, і 
вчитися берегти та множити традиції старшо
го покоління.

Л. ДЯЧЕНКО: — А ще — гартувати себе фЬ 
зично і духовно, домагатися гармонійного роз. 
витку кожної молодої людини. В нашій брига
ді, наприклад, 32 чоловіка. Всі успішно склали 
військово-спортивний залік, 8 членів бригади

І

постійно займаються спортом. 10 — активні 
учасники художньої самодіяльності. Кожний 
третій член бригади навчається, чи то в техні
кумі, чи в інституті.

Ю. РУДНЄВ: — Люба дуже скромно ГОВО« ; 
рить про свою бригаду. А бригада ця має свої 
славні традиції. В 1967 році вона завоювала 
звання бригади імені 50-річчя Радянської вла. 
дн, в жовтні 1968 року їй було присвоено зван- 
ня бригади імені 50-річчя ВЛКСМ, в 1969-у 
звання бригади комуністичної праці.

Бригада одна з перших запровадила сара
товський метод виготовлення продукції і здачі 
її з першого пред’явлення. Бездефектна здача 
продукції складає 99,5 процепта, виконання 
норм виробітку — 130 — 135 процентів.

Кожний робітник бригади оволодів суміжною 
професією, це забезпечило повну взаемозаміпу 
на лінії.

В бригаду навічно зарахований Герой Радян
ського Союзу Павло Дмитрович Ліпник, який 
загинув у боях за Вітчизну в роки Великої 
Вітчизняної війни. На його рахунок № 70051 ;
у фонд миру бригада перерахувала вже 2500 І
карбованців. І

М. ГАЙДАМАКА: - Спасибі, Юрію, за 
реконливнй коментар. Та повернемось до те- • 
ми. Ти, Валентине, хотів щось додати?

В. ЖЕЖЕРЯ: — Так, я хотів доповнити 
Любу і Ніну, що вчитися комунізму — це по
стійно гартувати свою ідейну стійкість, бути 
непримиренним до будь-яких перекручень па- 
шої революційної теорії.

М. ГАЙДАМАКА; —• Якщо коротко підсуму
вати, то всі учасники уроку зійшлися на одно- > 
му, що вчитися комунізму — це не тільки тео
ретично осмислювати світ, але й практично 
перетворювати його на комуністичних нача
лах. Так. товариші?

ГОЛОСИ: Так.
М. ГАЙДАМАКА; — І коли ми говоримо 

про виховання свідомого і активного члена 
комуністичного суспільства, то перш за все 
маємо на увазі виховання людини в праці па 
благо Вітчизни. Виступаючі переконливо пока
зали, що комсомольські організації, групи вір
но це розуміють.

І

З ПЕРЕВИКОНАННЯМ ’

ЗНАМ’ЯНКА. Комсомоль- 
ці-машиністи станції Зна
м'янка включилися в зма
гання за гідну зустріч XXIV 
партійного з’їзду. Вже на 
сьогодні вони сформували 
750 великовагових поїздів, 
у яких понад норму відправ
лено 314550 тонн вантажів. 
Та найбільшу увагу станцій- 
ники приділяють швидкісно
му обробленню транзитних 
поїздів. За цією технологією 
у вересні обробили 1365 
составів. За рахунок ущіль
неного вантаження вагонів 
додатково до плану від
правлено 4324 тонни народ
ного добра, завдяки чому 
під інші вантажі вивільнено 
721 одиницю рухомого 
складу. і

Першість утримує колек
тив четвертої зміни, якою 
керує Валентин Турба.

УСТИНІВКА. Не вперше 
Івану ігнатенку, комбайнеру 
колгоспу імені Куйбишева, 
доводиться виводити в поле 
кукурудзозбиральний ком
байн «ККХ-3», Вже кілька 
років підряд збирає він до
рідні врожаї качанистої. Не 
забарився з виходом у по
ле й тепер. Молодий кому
ніст зобов’язався закріпле
ну за ним площу в 150 
гектарів зібрати найшвидше. 
З перших днів слово під
кріплює ділом. По 6 гекта- «Н* 
рів кукурудзи збирає за змі
ну при нормі 4.
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ВРАЖЕНЬ, ВРАЖЕНЬ...
• Кіровоград

Хвилюючою була зустріч письменників України з курсан
тами Кіровоградської школи вищої льотної підготовки.

Своїми творчими планами з майбутніми авіаторами поді
лились Олесь Гончар та Олександр Корнійчук. Поет Іван 
Драч прочитав свої вірші.

З словом-відповіддю перед гостями виступив начальник 
школи, заслужений пілот Радянського союзу 1. С. Погоре
лов.

Цього вечора багато курсантів отримали автографи Олеся 
Гончара, Олександра Корнійчука, Сави Голованівського, 
Олексія Коломійця, Володимира П’янова, Івана Драча, Лео
ніда Новиченка.

Ю ЛІ ВАШ НИ КО В.

Хлібороби колгоспу «Заповіт Леніна» Кіровоград« 
єького району зустрічають письменників. На передньому 
длані Ростислав Братунь.

Фото ♦. ПЛАХТІ Я,

На честь
славного земляка

Закінчила свою роботу дводенна міжвузівська 
наукова конференція, присвячена 125-річчю з дня 
народження видатного українського драматурга, 
славетного нашого земляка І. Карпенка-Карого 
(І. К. Тобілсвяча).

Вона відбулась У актовому залі Кіровоград
ського педінституту. На пленарному засіданні з 
доповіддю «Шевченківські традиції і корифеї ук
раїнського театру» виступив гість із Одеси, док
тор філологічних наук професор А. В. Недзвід- 
ський.

Про ідейні позиції і громадську діяльність дра
матурга розповів кіровоградський письменник 
М. К. Смоленчук. «Літературно-естетичні погля
ди 1. Карпенка-Карого» — тема доповіді доцента 
Т. К. Чорної (м. Одеса).

Наступного дня конференція продовжувала свою 
роботу по секціях філологічних наук та мистецт
вознавства.

Близько тридцяти доповідей і повідомлень бу
ло заслухано на засіданнях конференції. Потім 
відбулося їх широке обговорення.

Заключним акордом міжвузівської наукової 
конференції пролунали зі сцени виступи студен
тів на ювілейному літературному вечорі, присвя- 

" ченому 125-річчю з дня народження нашого сла
ветного земляка. Підготовку до його проведення 
здійснили студенти філологічного факультету ПІД 
керівництвом кафедри української літератури, яку 
очолює Галина Іванівна Олійниченко.

На закінчення літературного ювілейного вечо
ра присутні переглянули стрічку про хутір На
дія, яку створили кіноаматорн Інституту. Сцена
рій фільму написала студентка IV курсу Галина 
Ляпало.

Збудженими від щойно почутого ! перегляну
того виходили студенти на гамірливі вулиці міс
та. А мені пригадалися слова Івана Франка, 
який говорив про І. Карпенка-Карого: «Він був 
одним із батьків иовочасного українського теат
ру, визначним артистом та при тім великим дра
матургом, якому рівного не має наша літера*

А, САРЖЕВСЬКИЙ.

• Олександрія
Радо зустрічали олександрійці дорогих гостей — учасни

ків Тижня української радянської літератури поета Григорій 
Донця, поетів-гумористів Валентина Лагоду і Володимира 
Івановича, прозаТка-драматурга Василя Мішка, артиста О десь- 
кої державної філармонії Олександра Кіщенка, кіровоград
ського поета Валерія ІОр’сва і письменника Федора Непо- 
менка.

Секретар міського комітету партії І. М. Урицький розпо
вів гостям про Історію Олександрії, про трудові будні ро
бітничих колективів міста. Він вручив гостям пам’ятні суве
ніри.

Письменники зустрілися з учнями та вчителями середньої 
школи № 1, гірниками шахти № 3-біс, здійснили екскур
сію по місту, побували на Морозівському розрізі.

В. КОЛЕСНИКОВ.

• Світловодськ
З мерехтливої пелени туману до світловодського припла

ву наблизився «Метеор». У руках господарів—різнобарвні 
осінні квіти. На щоглах пристані, десь там у синьому небі, 
майорять червоні прапори. На стінах — транспаранти 
«Палкий привіт учасникам Тижня української радянської 
літератури».

Матроси віддають швартови. По корабельному трапу, ві
таючи присутніх, сходять письменники Іван Антонович Цюпа,
Анатолій Мефодійовнч Хорунжий, Олексій Григорович Чуча, .
Віктор Іванович Соколов, Дмитро Олексійович Луценко та у 

і партійних органів и /Ті Н!л\
Іван Омелянович Можара. ?•'

Дорогих гостей від імені радянських і партійних органі-^ 
зацій міста вітав секретар міськкому КП України В. Ф. Шо.і 
лестенко. Учасники молодіжного ансамблю «Вогник» Пала-( 
цу культури імені В. І. Леніна комсомольці Володимир. ) 
Якимов і Валентина Удод на традиційних українських руш- -і 
пиках підносять хліб-сіль, школярі — полум'яні квіти.

Письменники познайомились з наддніпрянським містом, ’.І 
побували в енергетиків гідроелектростанції імені 50-річчя і 
Великого Жовтня, у хліборобів андрусівського колгоспу з 
імені Леніна.

У міському Палаці культури відбулась щира і тепла зу-> І 
стріч літераторів з трудящими Світловодська.

Е. ЯРУ ШОК, о

® Новомиргород
Назавжди залишаться в пам’яті письменників теплі обій

ми, щирі посмішки, сердечні вітання, з якими їх зустрічали 
учні та вчителі Новомиргородської школи-інтернату імені 
Гагаріна, трудівники колгоспів «Жовтень» та імені Леніна, 
трудящі районного центру.

Група літераторів, у складі якої Олександр Підсуха, 
лауреат Шевченківської премії Володимир Нанівець, заслу
жений працівник культури Вірменської РСР Віктор Кочев- 
ський, поет-гуморист Іван Немнровнч, земляки Юрій Мо- 
кріев, Сергій Плачинда, Микола Стояи, відвідали пам’ятні 
місця Новомнргорода, побували біля будинку, в якому з 
1915 по 1924 рік проживав відомий радянський письменник 
Євген Юхимович Поповній, зустрілися з учасниками Канізь- 
кого повстання.

С. СЕРГЄЄВ.

ДО 

ПОБАЧЕННЯ,
ДРУЗІ!

Дарунок від кіровоградців —■ 
портрет Ілліча.

Теплим, задушевним було 
прощання. Але це вже увече
рі. А вдень письменство красне 
мало зустрічі з членами бюро 
обласного комітету партії, по
тім з обкомі комсомолу — з 
Членами обласного літератур
ного об’єднання.

Заключний вечір почався з 
поетичного віночка, складено
го поетами Володимиру Іллічу 
біля його пам’ятника в парку, 
названому його ж ім’ям. До 
підніжжя пам’ятника письмен
ники поклали квіти. Заплітаючи 
віночок поезії, Віталій Коро
тим надав слово Віктору Ко- 
чевському. Свої пелюстки-вір- 
ші про В. І. Леніна вплели у 
віночок Іван Драч, Віктор Со
колов, Валерій Гончаренко, 
Дмитро Луценко, Валерій 
Юр’єв, Леонід Тендюк, Олек
сандр Богачук. Кінорежисер 
Микола Вінграновський розпо
вів, що закінчив роботу над 
фільмом «Дума про британку» 
за мотивами твору нашого зем
ляка, українського Гомера 
Юрія Яновського.

На вечір у філармонії зібра
лись представники партійних і

радянських органів, громад
ських організацій і винуватці 
торжества — письменники.

Прощальне слово мовив сек
ретар обкому партії Дмитро 
Спиридонович Сиволап. Він 
підкреслив, що Тиждень ук
раїнської радянської літерату
ри на Кіровоградщині перетво
рився у справжнє свято для всіх 
трудящих області. Численні зу
стрічі письменників з робітни
ками, колгоспниками, інтеліген
цією, студентами і учнями, без
перечно, залишать глибокі бла
готворні сліди. Це видно хоча б 
з того, що багато письменників 
виявили бажання приїхати на 
Кіровоградщину у творче від-- 
рядження. Хай же щастить ЇМ 
у цих добрих намірах.

Д. С, Сиволап подякуваа 
письменникам за участь у святі 
•— Тижневі української радян
ської літератури. І

Приємні, радісні слова почу
ли ми від Олеся Терентійовйча 
Гончара. Ми переконалися, го
ворив він, що не перевелися 
таланти у багатому степовому 
краї, що є тут свої актори, пое
ти, просто самовіддані труда
рі, яких гості відкрили для себе.

Очевидно, багаті враження вино
сять гості з Кіропоградщпня, бо 
дехто з них уже тут написав чи по
чав писати нові твори. Микола 
Сннгаївськнй прочитав написаного 
під час перебування у нас вірша« 
Щиро дякуємо, посте, за добрий да. 
рунок!

Доброю згадкою для нас будуть 
виступи на вечорі Олександра Бога- 
чука, Григорія Донця, Олександра 
ІПдсухи, Віталія Коротича, Роберта 
Третьякова, Бориса Олійника, Воло
димира Івановича, Дмитра Павлич- 
ка, Валентина Лагоди, Ганни Чубач, 
Івана Драча, Івана Немировича, 
Миколи Вінграповського, Віктора 
Соколова, Степана Олійника. Справ
ді яскраве суцвіття! В устах авторів 
поетичні рядки звучать особливо 
свіжо, особливо проникливо. Красу 
рідної мови, бурхливість радян
ського життя, символи поступально
го руху вперед відчули ми п них.

Гостей, проводжаючи, вітали піо
нери, комсомольці, з прощальними 
словами виступили робітник, кол
госпниця, учитель.

Але не звучало на вечорі 
слово «прощай». До побачення, 
друзі! Ви завжди з нами, бо з 
нами ваші твори, а отже й ваші 
думки, прекрасні поривання ва
ших неспокійних сердець. Та 
й плекаємо надію на прийдеш
ні особисті зустрічі.

До побачення, друзі! — ка
же Кіровоградщина.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

Свято красного письменства сколих
нуло Олександрівну. Читачі різного 
віку зібрались на площі біля кіноте
атру «Дружба», в цьому иаймальов- 
иичішому куточку селища, щоб вітати 
авторів рядків, які надихають їх на 
трудові звершення і добрі вчинки. На
вколо господарював холодний осінній 
вітер, а тут, на площі, немовби роз
цвіли маки. Так, саме маки. Вони схи
лили низько долу ясні голівки, коли 
дівчата п червоночорному вишиванні 
піднесли хліб-сіль землякові Саві Го- 
лованівському, і той поцілував запаш
ний рум'янець, як солдат, повернув
шись з походу, цілує рідну землю.

Група літераторів на чолі з львів
ським постом Ростиславом Братунем 
відвідала Олександрівну. До складу

групи увійшли поет і прозаїк Савл Го- 
ловапівськнй, поет Іван Драч, критик 
Володимир П’япов, гуморист Олег 
Чорногуз, голова Кіровоградського об
ласного літоб’єднання Віктор Погріб
ний, поет-кіровоградець Володимир Ба- 
зилевськнй, прозаїк Микола Смолен
чук. Після першої короткої зустрічі з 
читачами, літератори завітали до рай
кому партії, де перший секретар 
РК КП України В. Я. Маслюченко 
ознайомив гостей з історичним мину
лим, економікою району, розповів про 
трудові досягнення олехсандрівців.

Другого дня група, у складі якої 
був Сава Головапівськнй, залітала до 
Єлизавстградківки, місця народження 
поета, зустрілась з колгоспниками кол
госпу «Дружба» та місцевими школя-

рами. Друга група літераторів була 
гостями олсксандрівських школярів, 
які зібрались у кінотеатрі «Дружба».

А увечері в клубі 2-го і.м. Петров- 
ського цукрокомбінату зібрались цук
ровики, будівельники, місцева інтелі
генція, колгоспники близько розташо
ваних колгоспів. Розповівши про роз
виток української радянської літера
тури і її значення, познайомивши ау
диторію з прибулими, Ростислав Бра
тунь і Володимир П’янов надали їм 
слово. З великим успіхом пройшли 
виступи поета Івана Драча, Сави Го- 
лооанівського, Олега Чорногуза, їхніх 
кіровоградських колег.

О. РИТИНЧУК-
Олександрійський район.

Автографи дає Володимир 
Базилсвський.

Фото В. КОВПАКА.
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ЧАКАЮТЬ СНІГОВІ хМАРШРУТН
З метою поліпшення роботи в колективах фізкультури, спор

тивних клубах, добровільних спортивних товариствах профспі
лок, дальшого розвитку зимових видів спорту, підвищення май
стерності спортсменів та підготовки їх до участі в НІ зимовій 
спартакіаді України президія облпрофрадп, бюро обкому 
ЛКСМУ та комітет по фізичній культурі і спорту при облвикон
комі вирішили провести в 1970—1971 роках III зимову спартакіа
ду області.

Ця спартакіада проводитиметься за програмою VII Всесоюзної 
зимової спартакіади профспілок і передбачає;

— дальший розвиток масової оздоровчої роботи серед трудя
щих, залучення молоді до занять фізичною культурою та 
спортом;

— пропаганду зимових видів спорту, виявлення спортсменів 
для комплектування збірної команди області для участі в ПІ 
зимовій спартакіаді України.

Змагання проводяться в чотири етапи. Перший — у колекти
вах фізкультури (грудень 1970 — березень 1971 рр.); другий — 
першість районів, райрад ДСТ (грудень 1970 — січень 1971 рр.); 
третій — першість обласних рад ДСТ (січень 1971 р.), — беруть 
участь збірні команди колективів фізкультури міських та ра
йонних рад ДСТ; четвертий — фінальні змагання III обласної 
зимової спартакіади — 20 — 24 січня 1971 року в м. Кіровограді.
До фінальних змагань допускаються збірні команди обласних 

рад ДСТ «Авангард», «Спартак», «Колос», «Буревісник», «Тру
дові резерви», Знам’янської та Гайворонської районних рад 
ВДСТ «Локомотив», що укомплектовані спортсменами, які ма
ють третій спортивний розряд і не нижче.

Обласні ради добровільних спортивних товариств, обкоми 
профспілок, районні комітети ЛКСМУ та районні ради по фіз
культурі та спорту зобов’язано розгорнути широку підготовку 
до зимових стартів, забезпечити комплектацію збірних команд, 
подбати про поліпшення спортивної бази в низових колективах 
фізкультури.

ГВ О автостраді Новоук. 
“■-1 раїнка—Комишувате 
мчать велосипедисти. їх 
кілька десятків. Напру
жено працюють м’язи 
ніг. Але втоми на облич
чях не помітиш. Поряд 
них, хлопців і дівчат, 
впевнено нарощує швид
кість юнак. Це тренер 
Новоукраїнської дитячо- 
юнацької спортивної 
школи по велоспорту 
Олександр Косенко.

... Стрункий І ВИСОКИЙ, ВІН 
нерішуче з’явився о това
риство «Спартак». Хотів на
вчитися володіти спортив
ною веломашиною, загар
тувати себе саме цим ви
дом спорту. Тоді Олександр 
і не відав, що спортивний 
велосипед увійде в його 
життя. Черпав знання під 
вмілою рукою тренера Ми
коли Демидовича Терсщен- 
ка. Вдень на заняттях (на
вчався в Кіровоградському 
медичному училищі), а під 
полудень неодмінно можна 
його бачити на спортивно
му майданчику. З цього ча
су почав відвідувати різно-

рещенка, воля до ово
лодіння премудрої нау
ки велосипедиста-спорт
смена. Невдовзі вже ви
ступав на різноманітних 
обласних змаганнях, ус
пішно долав дистанції.

Протягом двох тижнів на 
вогневому рубежі Кірово
градського стрілецького клу
бу ДТСААФ тривали напру
жені поєдинки особистої пер
шості області з кульової 
стрільби, які проводились в 
залік V обласної спартакіади.

У вправі МГ-в успіху до
бився майстер спорту СРСР 
Володимир Якупов. Він ви
бив 1141 очко (відстань 50 
метрів, 120 пострілів з трьох 
положень), і встановив новий

Є РЕКОРД!
рекорд області. Переможець 
набрав лежачи 393 очка, стоя
чи — 364, з коліна — 384.

В. Якупов став переможцем 
також у вправі МГ-9 (від
стань 50 метрів, 60 пострілів): 
585 очок з 600 можливих.

У кандидата в майстри 
спорту Н. Кухаревської теж 
дві перемоги: у вправах МГ-5 
та МГ-9.

В стрільбі з пістолета чем
піонами стали Валентина Бо- 
гиніна (МП-3), Тетяна Ко
лесник (МП-5), Олександр 
Зам’ятій (МП-6), Юрій Мар- 
тюшов (Л1П-8). У вправі РП-5 
переміг майстер спорту СРСР 
Григорій Чернявськнй.

г. толок.

• В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

НАСТІЙНІ 
ДОСЯГАЮТЬ 
МЕТИ
Була короткочасна перерва: студенти 

будівельного технікуму роз’їхались на 
канікули, і на спортивних майданчиках 
юнаки та дівчата з’являлися лише у 
вихідні. Аж ось знову почались трену
вання без пауз. Щойно до спортивного 
залу повернулися легкоатлети, а за ни
ми до роздягальні прийшли баскетбо
лісти. А надворі готувалися до поєдин
ків тенісисти і волейболісти.

І отак майже щотижня. Бо фізкуль
тура і спорт у будівельному технікумі 
в неабиякій пошані. В дев'яти спортив-

них секціях постійно підвищують май
стерність близько 400 юнаків та дівчат, 
255 з них — розрядники-

Студенти технікуму взяли активну участь 
о огляді спортивної та оборонно-масової ро
боти. Під час недільників разом з робітника
ми швейної фабрики, технікуму радянської 
торгівлі вони обладнували спортивний комп
лекс. Готувались тут і громадські Інструктори 
по спорту, судді. Тепер їх в технікумі нара
ховується більше 120 чоловік. Вони і допомог
ли комсомольцям скласти успішно екзамен 
з фізичної та військово-технічної підготовки. 
Чи не найбільше попрацювали в цьому на
прямку викладач фізичного виховання Б. Ла- 
пнрьов, громадські тренери М. Столнн,
A. Грибенюк, Л. Григоренко, А. Савченко,
B. Москаленко, В. Вакульов. Чимала заслуга 
цих активістів і в тому, що в минулому році 
волейболісти технікуму стали чемпіонами мі
ста, а збірна команда з кульової стрільби не 
поступилася нікому в першості, коли міря
лися майстерністю спортсмени всіх будівель
них технікумів республіки. Тоді ж другу 
сходинку зайняли баскетболісти, третю — 
легкоатлети. Чемпіонський титул вибороли 
Валентина Дорофеева (штовхання ядра), Ми
кола Дятлов (біг на 80 метрів). А в місті 
вважається нансильнішим на дистанції 1500 
метрів В. Руменко. Успішно виступили цього 
року спортсмени технікуму у легкоатлетично
му кросі на першості міста. Тут знов чемпіо
нами стали вихованці Бориса Лапирьова.

Велику увагу педагоги та їхні акти* 
вісти приділяють пропаганді фізкульту
ри та спорту. В технікумі постійно 
влаштовуються бесіди про кращих 
спортсменів країни, випускається стінна 
спортивна газета, виготовлено стенди, 
фотомонтажі. Нерідко тут відбуваються 
спортивні вечори, на яких йде мова про 
розвиток фізичної культури в нашій 
країні, тут же влаштовуються показові 
виступи кращих спортсменів технікуму. 
Після таких заходів знову і знову зро
стають спортивні секції, юнаки та дів* 
чата ще з більшим запалом беруть ак
тивну участь у фізкультурно-масовій 
роботі.

М. ТЕРНАВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Фото автора.

манітні змагання велосипе
дистів, придивлявся до по
черку розрядників і особли
во майстрів спорту. Хотів 
наслідувати когось.

... Перша дистанція 
Олександра до фінішу 
була невдалою. На пер
шому етапі гонки (по
єдинки були товариські) 
віддавав всі сили, три
мався основної групи. А 
□ заключному етапі до
велося одному замика
ти колону велосипедис
тів. Видно було, що 
швидко втомлюється, не 
відпрацював ривки ніг, 
щоб у завершальний 
етап докласти максимум 
зусиль. Тренер заспоко
їв юнака, мовляв, не 
все відразу. Але бачив, 
що у хлопця є чимало 
енергії, з нього будб 
хороший майстер.

З тих пір скільки за
лишилося у пам'яті не
вдач! Та всі вони були 
доброю школою на
вчання. То проколов 
шину, то ще якась по- 
ламка велосипеда, а то 
просто противники силь
ні (здебільшого), а все 
ж доріжка до фінішу 
була довгою і важкою.

Допомогли взаємови
ручка товаришів, наста
нови тренера М. Д. Те-

НА 
КОЖНОМУ 
КІЛОМЕТРІ

Незабаром прийшла І 
радість. До лав Радян
ської Армії О. Косенко 
був призваний уже пер
шорозрядником...

» * *
— Приймете у свою 

групу? — виріс перед 
тренером юнак у вій
ськовій гімнастерці. -

— КосенкоІ — якусь 
мить завагався Михайло 
Демидович. — Добре, 
що повернувся. Залиши
лася твоя машина. Хоч 
не раз ремонтована, за
те надійна.

Як приємно, коли поряд 
вірні друзі, добрий настав
ник! Довгий час Олександр 
не тренувався, хоч зали
шився спортивний запал. 
Спочатку з великим зусил
лям долав відстань, яку 
раніше проїжджав легко.

Результат багатокілометро
вої гонки почав радувати 
М. Д. Тсрещенка, а ще біль
ше самого хлопця. Кілька 
разів брав участь у зо
нальних республіканських 
змаганнях велосипедистів. 
Долар кілометр за кіломет
ром дороги в Кіровограді і 
Білій Церкві, Херсоні і Пол
таві. Та найщасливішою 
виявилася гонка и Полтаві.

Змагання ці були тра
диційними. І, безпереч
но, кожного року вик
ликали великий інтерес. 
Тому учасниками їх були 
як першорозрядники, 
так і майстри спорту. На 
рівних рангах тут зма
галися що і новачки, без 
гучних титулів. Але мі
рятися силами з ними 
було нелегко. І все ж 
надіявся Олександр Ко
сенко, готувався до сер
йозних випробувань. Ад
же для того, щоб стати 
майстром спорту, на 
цих змаганнях потрібно 
виграти у 75 процентів 
майстрів, а це завдання 
не легке, коли взяти до 
уваги, що траса проля
гає на 750 кілометрів.

Старт Косенко почав ; 
невдало. Перший етап | 
пройшов у малому тем- в 
пі. Готувався до заключ- И 
них етапів. Та хвилював- Ь 
ся, щоб занадто не бе- 
регти для ЦЬОГО М0МЄН- 
ту сил, щоб не довело- Й 
ся тоді наздоганяти аут- П 
сайдера. В наступних Э 
етапах неначе сил доба- 
вилося. Догнав лідера, $ 
тримався його, а біля й 
фінішу програв йому 2 
хвилини. Коли судді ого
лосили повний резуль
тат гонок, було чого ра
діти О. Косенку і його 
тренеру М. Д. Тере- 
щенку: Олександр рико- 
нав нормативи майстра 
спорту...

... Олександр уже другий 
рік виховує молодих спорт- 
сменів-велосипсдистів у міс
цевій дитячій спортивній 
школі. Своє вміння І ста
рання передає молодшим. 
За цей період виховав чима
ло спортсменів, серед яких 
є І розрядники. Збірна 
команда району поступаєть
ся в області лише велоси
педистам Кіровограда.

С. БРОВЧЕНКО, 
наш громадський 
кореспондент.

На знімку; О. Косенко. 
Фото автора.

з

В пошані — 
мотобол

Минулої неділі на стадіо
ні Олександрівни зібралося 
багато уболівальників спор
ту. Місцеві мотоболісти 
команди «Тясмин» прийма
ли спортсменів черкаського 
«Метеора».

З перших же хвилин гри 
досвідчені черкащанн ство
рили біля воріт олександ- 
рівців декілька загрозливих 
моментів. Гості забили чо
тири м'ячі. Борне Глянцев 
двічі поразив ворота гостей. 
Поєдинок виграли гості і 
рахунком 4:2.

І. БАК.
і-:

(?ї*) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-33, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

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

Б К 02535. Іадекс 81197.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димнтрова, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, З ЖОВТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Гім
настика для всіх. (М). 10.30 — 
Новини. (АІ). 10.45 — Для ді
тей. «Чудові сходинки». (М). 
11.15 — Кольорове телебачення. 
Концерт. (М). 12.00 — Слава
героям праці. (Ленінград). 
І3.00—Науково-популярна про- ' 
грама «Здоров’я». (М). 13.30— 
Кольорове телебачення. Мульт
фільм «Бременські музикан
ти». (А1). 14.00 — Наша афі
ша. (К). 14.05 — Фортеця над 
Дністром. (Чернівці). 14.25 — 
О. Серафимович — «Інвалід». 
Телеспектакль. (К). 15.00—На
родний телеуніверентет. (М).
16.30 — На манежі. (М). 17.00
— Літопис піввіку. «Рік 1954».
(М). 17.40 - Концерт. (М).
18.00 — Скарби народу. (К).
18.30 — Концерт «С. Єсеніп у
творах українських композито
рів». (К). 19.00 — Телеінтер
в’ю з президентом Французь
кої Республіки Ж. Помпіду.
19.30 — Симфонічний концерт. 
(М). 21.40 — Художній фільм 
«Дама з собачкою». (М). 
23.05 — Естрадний концерт. 
ЇМ).

НЕДІЛЯ, 4 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30

— Для школярів «Будильник».
(М). 10.00 — Телекалендар. До 
Дня вчителя. (М). 10.30 —
Програма Владивостоцької 
студії телебачення. (М). 12.00
— Для юнацтва. «Три дві без
підказки». Перший тур фізич
ної олімпіади. (М). 13.00 —
Наша афіша. (К). 13.05 — Ук
раїнське кольорове телебачен
ня. «Краса людська». (К). 13.25
— Фільм-концерт «Мелодії на
шого міста». (К). 13.45 — Те
лефільм. (І(). 14.15 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
Мультфільм «Четверо з одного 
двору» та «Клоун Карі». (М). 
14.45 — У світі тварин. (М). 

10.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (.Мінськ). 16.30

— Музичний кіоск. (М). 17.00-е 
Камертон доброго настрою. 
(Львів). 17.30 — Для дітей. 
«Сонячне коло». /К). 18.00— 
Новини. (М). 18.05 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокея. «Динамо» (М).
— «Спартак». В перервах -~ 
новини. (М). 20.25 — Клуб кі- 
номаидрівників. (М). 21.25 ~ 
«Вечір у залі Імені Чайков- 
ського». Розповідає І. Андрон
иков. 22.25 — Художній фільм 
«Небезпечний політ». (К). 
23.35—Естрадний концерт. (М). 
23.55 — Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 8 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАА1А. 11.00 -т 
ТелевістІ. (К). 11.10 — Теле
фільм «БІДНІСТЬ — не порок». 
(Кіровоград). 15.55 — На допо- 
могу школі. Фільм-спектакЛ^ 
«Лихо з розуму», І серія. (К), 
17.15 — «Наука — виробни
цтву». (М). 17.43 — ТелевістІ. 
(К). 18.05 — Республіканська
фізико-математнчна школа. 
(К). 18.35 — Клуб краєзнавців. 
(Сьоме засідання). (Кірово
град). 20.05 — І. Штімлер — 
«Гросмейстерський бал».Спек
такль Мінського театру імені 
Я. Купали. (К). 22.35 - Жур
нал «Прогрес». (М). 23.05 -»
Спорт за тиждень. (М). 23.35— 
ТелевістІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.35 г» 
Мультфільм. (К). 18.45 — Рі
шення липневого Пленуму ЦК 
КПРС — у життя. «Турботі) 
хлібодарів». (Ворошиловград). 
19.00 — Програма «Час». (М), 
19.30 — «Чайки над Дунаєм»^ 
Кіноварне. (Одеса). 19.45 -ч 
Фільм-концерт. (К).

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

Кіровоградський обласний комітет ЛКСМУ глибоко сумус з 
приводу передчасної смерті начальника обласного управління 
«Вторчормет»
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