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З Москви в Канаду па запроиісиия 
прем’єр-міністра Канади П. Е. Тріоди 
з офіційним візитом 17 жовтня відбув 
Голова Ради Міністрів СРСР О.- М. 
Косатій і особи, які його супрово
дять.

соціалістичної революції
„ьі* Х°Й >КИЬЄ 54'а РІЧЯМ4Я Великої Жовтневої со- 
ціалістичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив незу 
епоху всесвітньої Історії — епоху революційного 
пізму!ЄННЯ СВИУ’ Пвреходу 8ІД «алелізму до соціа-

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе ін-
, тернаціональне вчення, прапор боротьби трудящих 

усіх країн проти імперіалізму, за перемогу соціаліз
му і комунізму!

. 4. Хай живе у віках ім’я І справа Володимира
Ілліча Леніна!

5. Комуністи! Будьте в авангарді всенародного па
тріотичного руху за перетворення в життя рішень 
XXIV з’їзду КПРС, активними організаторами і ви
хователями мас!

Трудящі Радянського Союзу! Ширше розмах 
соціалістичного змагання за здійснення історичних 
рішень XXIV з’їзду КПРС, за успішне виконання пла
нів дев’ятої п'ятирічки!

Вперед, до нових успіхів у комуністичному будів
ництві!

7. Слава великому радянському народові, будів
никові комунізму!

8. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад
— провідна сила в будівництві комунізму!

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

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

11. Хай живе союз робітничого класу і колгоспного
селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-політична 
єдність радянського суспільства! ,

12. -Хай вічно живе і процвітає непорушна братер
ська дружба народів СРСР — велике завоювання ле
нінської національної політики КПРС!

13. Хай живе Комуністична партія Радянського 
Союзу — бойовий авангард робітничого класу, всіх 
трудящих, вождь і оргачізатор радянського народу 
в боротьбі за комунізм!

14. Хай живе велика непорушна єдність партії і
народу!

15. Хай живуть Ради депутатів трудящих" — справді 
народні органи влади! Хай розвивається і міцніє со
ціалістична демократія, зростає активність трудящих 
в управлінні державою!

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

17. Хай живе Ленінський комсомол — вірний по
мічник і резерв Комуністичної партії, передовий 
загін молодих будівників комунізму!

18. Комсомольці, юнаки і дівчата! Наполегливо 
оволодівайте марксистсько-ленінською теорією, висо
тами науки, техніки і культури! Будьте в перших 
рядах борців за успішне виконання рішень XXIV 

з’їзду КПРС!19. Хай живуть радянські жінки — активні будів
ники комуністичного суспільства!

20. Радянські воїни! Добивайтесь нових успіхів у 
бойовій і політичній підготовці, будьте пильними і 
завжди готозими відбити будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Радянського

Союзу!21. Трудящі Радянського Союзу! Запорука успіш
ного виконання головного завдання п’ятирічки — 
значного підвищення добробуту народу на основі 
могутнього піднесення соціалістичної економіки — 
в нашій самовідданій праці! •Слава передовим людям праці і новаторам вироб-

22 Працівники промисловості! Боріться за пере
творення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС по даль- 
шому розвитку І зміцненню індустріальної могут
ності країни! Наполегливо підвищуйте технічний рі

вень і ефективність виробництва!
23. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск і 

„зновлюйте асортимент товарів народного споживам-

ДЕН ТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ

вико- 
роз-

і

поновлюйте

ня, поліпшуйте їх якість і знижуйте собівартість! Пов
ніше враховуйте запити радянських людей!

24. Працівники будівництва! Боріться за прискорен
ня введення в експлуатацію нових виробничих потуж
ностей, житлових будинків, об’єктів комунального і 
культурно-побутового призначення! Добивайтеся 
зниження вартості і підвищення якості будівництва!

25. Працівники транспорту і зв’язку! Оснащуйте 
транспорт І зв’язок сучасними технічними засобами! 
Повніше задовольняйте потреби народного госпо
дарства, всебічно поліпшуйте обслуговування насе
лення!

26. Сільські трудівники! Боріться за успішне 
нання рішень XXIV з’їзду КПРС по дальшому
витку сільського господарства! Підвищуйте врожай
ність усіх культур і продуктивність тваринництва, 
збільшуйте виробництво продукції! Поліпшуйте ви
користання техніки, трудових і матеріальних ресурсів!

27. Працівники промисловості і сільського госпо
дарства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу кол
госпів і радгоспів! Прискорюйте темпи електрифіка
ції, комплексної механізації і хімізації сільськогоспо
дарського виробництва, меліорації земель!

28. Працівники торгівлі, громадського харчування і 
комунально-побутового господарства! Підвищуйте 
культуру обслуговування радянських людей, повніше 
і краще задовольняйте їх запити!

29. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за кому
ністичне ставлення до праці! Зміцнюйте дисципліну й 
• л.анізованість! Свято бережіть і примножуйте сус
пільну власність! ’

30. Працівники народного господарства! Наполег
ливо оволодівайте економічними знаннями, метода
ми раціонального господарювання! Ширше впровад
жуйте у виробництво наукову організацію праці, 
передовий досвід, новітні досягнення науки і тех
ніки!

31. Трудящі Радянського Союзу! Неухильно підви
щуйте продуктивність праці! Боріться за виконання 
державних планів з найменшими трудовими і мате
ріальними затратами, суворо додержуйте режиму 
економії, продуктивно використовуйте кожну хвили
ну робочого часу! , _

32. Радянські вчені, конструктори, інженери, техні
ки, винахідники і раціоналізатори! Активно перетво
рюйте в життя поставлені XXIV з’їздом КПРС завдан
ня по прискоренню науково-технічного прогресу! 
Всіляке зміцнюйте зв язок науки з виробництвом! 
Швидше впроваджуйте в народне господарство но
вітні досягнення науки і техніки!

33. Діячі літератури і мистецтва, працівники куль
тури! Високо несіть прапор партійності і народності 
радянського мистецтва, віддавайте всі сили і здіб
ності вихованню будівників комунізму!

34. Працівники освіти! Вдосконалюйте народну ос
віту і комуністичне виховання підростаючого поко
ління!

35. Працівники охоронч здоров’я і фізичної куль
тури! Поліпшуйте медичне обслуговування населен
ня! Активно впроваджуйте фізичну культуру в пов
сякденне життя радянських людей!

36. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську 
Батьківщину, добре вчіться, оволодівайте трудови/чи 
навичками! Готуйтесь стати активними борцями за 
спразу Леніна, за комунізм!

37. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському аван
гардові робітничого класу і всіх трудящих, стійким 
борцям проти імперіалізму, за мир, демократію, 
національну незалежність і соціалізм!

38. Хай міцнів єдність і згуртованість комуністів 
усього світу на основі марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналізму!

39. Братерський привіт народам соціалістичних 
країн! Хай розвивається і міцніс світова система со
ціалізму — історичне завоювання міжнародного 
робітничого класу, вирішальна сила в антиімперіа-

лістичній боротьбі, оплот миру і соціального про
гресу!

40. Трудящі соціалістичних
зміцнення дружби : сдності, за дальший розвиток 
братерських взаємовідносин! Будьте пильними до 
підступів ворогів соціалізму! - ’ і.

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
41. Трудящі всіх країн! Активніше боріться проти 

агресивної політики імперіалізму, за мир, демокра
тію. національну незалежність і соціалізм!

42. Братерський привіт робітничому класові капіта
лістичних країн, який самовіддано бореться проти 
монополістичного капіталу, за політичні і соціально- 
економічні права трудящих, за торжество соціаліс
тичних ідеалів!

4?. Палкий привіт народам, які скинули кайдани 
колоніального гніту, борються проти імперіалізму і 
неоколоніалізму, за зміцнення незалежності, за про
гресивний шлях соціального розвитку!

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

45. Хай міцніє могутній союз революційних сип —- 
світової системи соціалізму, міжнародного робітни
чого руху, борців за національне і соціальне визво
лення народів!

46. Братерський привіт мужніла борцям проти капі
талістичного і колоніального рабства, 
народів, за соціалізм, які знемагають 
фашистських катівнях!

Свободу в'язням капіталу!
47. Братерський полум’яний привіт 

в саамському народові і його боновому авангардові 
— Партії трудящих В’єтнаму, мужнім патріотам Лао
су і Камбоджі, безстрашним борцям проти агресії 
американського імперіалізму, за свободу і незалеж
ність своїх країн!

48. Народи світу! Рішуче вимагайте від Сполучених 
Штатів Америки припинення варварської війни в Ін
докитаї, повного і беззастережного виведення з Пів
денного В'єтнаму, Лаосу і Камбоджі усіх військ США 
та їх сателітів!

Руни геть від Індокитаю!
49. Народи світу! Зміцнюйте солідарність з спра

ведливою боротьбою арабських народів! Вимагайте 
припинення агресії Ізраїлю на Близькому Сході, виве
дення ізраїльських військ з окупованих арабських 
територій!

50. Народи арабських країн! Зміцнюйте єдність » 
згуртованість усіх революційних, 
кратичних сил у боротьбі проти 
акції!

Хай живе і міцніє дружба між 
ського Союзу і арабських країн!

51. Народи європейських країн! Активніше боріться 
за утвердження на європейському континенті міцного 
стабільного миру, за мирне співробітництво і безпе
ку народів! Викривайте підступи сил реакції і ре
ваншизму — ворогів розрядки міжнародної напру» 
женості!

‘ 52. Народи світу! Вимагайте заборони усіх видів
ядерної, хімічної І бактеріологічної зброї! Боріться 
за загальне і повне роззброєння, за зміцнення між
народної безпеки!

53. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу — політика миру і дружби народів, 
згуртування всіх сил. які борються проти імперіаліз
му. реакції і війни!

54. Хай живе і міцніє наша велика Батьківщина —- 
Союз Радянських Соціалістичних Республік — оплот 
сил миру і соціалізму!

55. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед по ленін
ському шляху до перемоги комунізму!

ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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ЯТА п ягирічка взяла добрий старт. 
Кожен день першого року наповне

ний ритмічним пульсом ударної праці. 
Накреслені партією плани дальшого* під
несення народного господарства і поліп
шення добробуту труд 5 мадмуашти 
на нові трудові звершення. Сучасний 
радянський робітник — справжній госпо
дар країни, який бере активну участь в 
управлінні виробництвом. Висока кому
ністична свідомість, його органічна риса 
формування якої є однією з головних 
завдань Ленінського комсомолу.

Виховання комуністичного ставлення 
до праці і суспільної власності — най
важливіша снладова частина ідейно- 
політичної роботи. Само на цьому наголо
шувалося на XXIV з'їзді КПРС. Соціаліс
тичне змагання стало справжньою шко
лою трудового виховання комсомольців 1 молоді.

«Якщо ми, — писав В. І. Ленін, — ви
значимо організацію змагання, як наше 
державне завдання, результати повинні 
будуть виявити себе неминуче...» 

! Ленінське передбачення збулося. Мо
гутнє відлуння перших комуністичних 
суботників, ударна праця перших п'яти
річок відчувається у трудовому пориві 
сьогоднішнього ДНЯ.

Пильніше і свідоміше приглянутися до 
праці кожного виробничого колективу і 
окремого робітника — таке завдання 
ставить Постанова ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання». Для молоді це ще одна пе
реоцінка власних сил і спроможностей 
в праці, щоденне стремління працювати, 
рівняючись на ветеранів і передовиків 
виробництва, які досконало володіють 
технікою, з повною віддачею сил вико
нують свої трудові обов’язки.

■ ............... .................... ,ЗМАГАННЮ
ЕНТУЗІАЗМ,

10
РУБЕЖУ
НОВАТОРА

нення конкретних рубежів у виконанні 
виробничих завдань, скеровуючи їх твор
чу енергію на боротьбу за підвищення 
продуктивності праці, пошуку нових ре
зервів виробництва — ці завдання, по
ставлені партією, стали головним на
прямком в роботі первинних комсо
мольських організацій міста.

На комсомольських вборах, які прохо
дили на виробничих підприємствах, га
рячо схвалення Постанови супроводжу
валося висловленням конкретних пропо
зицій, спрямованих на поліпшення ор
ганізації і підвищення продуктивності 
праці, економії і бережливого викори
стання сировини, енергетичних ресурсів 
тощо. Так комсомольці фабрики «Про
грес» повели принципову розмову про 
підвищення продуктивності праці, про 
роль комсомольськс-молодіжних бри~ад, 
колективів, виховання у молодих робіт
ників комуністичного ставлення до пра
ці, про форми морального заохочення 
учасників змагання. Виявилося, що на 
фабриці, для поліпшення організації со
ціалістичного змагання можна створити 
не один чи два, а кілька комсомольсько- 
молодіжних колективів.
/1 ВГОВОРЮЮЧИ Постанову, комсо- 

мольці та молодь ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка» внесли пропозицію роз
почати змагання за комсомольську га
рантію якості. Пропозиція комсомоль
ців узагальнена комітетом комсомолу, 
розроблені умови соціалістичного зма
гання. Для кожного комсомольця офор
млена картка щодо якості виробленої 
продукції. Переможці будуть одержува
ти спеціальне посвідчення комсомоль
ської гарантії якості.

Більшість комітетів комсомолу, і в' 
першу чергу заводу «Червона зірка», 
швейної фабрики, заводу тракторних гід
роагрегатів, заводу радіовиробів та ін
ших, серйозну увагу приділяють питан
ням організації і ведення соціалістич
ного змагання серед молодіжно-комсо
мольських колективів, використовуючи 
для нагородження переможців різнома
нітні форми морального і матеріального 
заохочення. Лише на цих заводах пра
цюють 38 комсомольсько-молодіжних 
бригад.

Комітет комсомолу «Червоної зірки» 
при підведенні підсумків соціалістично
го змагання, використовує різноманітні 
форми морального і матеріального зао
хочення. Це н перехідні знамена, вим
пели, мандати, дипломи, почесні знімки 
біля розгорнутого прапора завкому 
комсомолу, вимпели на верстатах пере
довиків, «Блискавки», поздоровлення то
що. Все це допомагає піднести соціаліс
тичне змагання на вищий рівень стосов
но до вимог Постанови ЦН КПРС. 
ТЛ ОЖЕН крок вперед вимагає, насамле- 

ред, дисципліни праці, чіткості й 
злагодженої роботи всіх членів колек
тиву. Формалізмом і пустим голосліз'ям, 
проти якого й застерігає Постанова, зву
чатиме розмаїття заходів, коли не помі
чаєш власну недоробленість, елемен
тарний недогляд чи безгосподарність.

Комсомольці, молоді робітники ком
бінату залізобетонних виробів тресту 
«Кіровоградпромбуд» з почуттям тур
боти за виробництво говорили про не
доліки, які заважають в роботі, зрива
ють виконання виробничого завдання. 
Простій під час робочої зміни через не
своєчасну доставку цементу, поламки ус
таткування, погану роботу автотранспор
ту гальмують виробничий ритм. На збо
рах були внесені конкретні пропозиції 
щодо усунення наявних недоліків.

В Постанові ЦК КПРС наголошується 
на необхідності підвищення активності 
комсомольців у спразі прискорення на
уково-технічного прогресу. Створення в 
кожному виробничому колективі атмо
сфери масового творчого пошуку, нетер
пимості до технічного і наукового <ом- 
серватизму, до застою — це відкри
ває простір для ініціативи молодих.

Народження нового завжди починає
ться з окремого робітника, з низового 
робітничого колективу. Тут виховується 
справжнє комуністичне ставлення до 
праці. Увага комітету комсомолу необ
хідна найперше йому — верстатнику, 
молодому виробничнику. Змагання по
винно сприяти поліпшенню наукової ор
ганізації праці на кожному робочому 
місці.

Впровадження нової техніки і передо
вої технології, всебічна організація ви
робництва, його комплексна механізація 
і автоматизація, модернізація устатку
вання — на це спрямовані зусилля ком
сомольців, молодих робітників, спеціа
лістів промислових підприємств. Але не 
скрізь ради молодих спеціалістів, раціо
налізатори відіграють головну роль в 
організації соціалістичного змагання.

На деяких підприємствах міста, зо- 
крема на нашій швейній фабриці 
та автотранспортних підприємствах 
створено мало номсомольсько-молодіж- 
них бригад. На це мають звернути осо
бливу увагу комітети комсомолу.

Уміле використання традицій колек
тиву, турботлива підтримка та ініціатива, 
гласність і об’єктивність у висвітленні 
змагання, моральне і матеріальне сти
мулювання — все це безпосередньо від
бивається на настрої людей, на їх робо
ті, На це теж наголошується в Постанові 

культури, дотримання ЦК КПРС, яка с програмним докумен- 
ТОМ | д ДІЯЛЬНОСТІ ПерВИНННХ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій. Втілення її в життя • 
головне завдання комсомольців міста.

■ \ 10. РУДИ € В,
перший секретар Кіровоірадськбгд 
МК Л КСМУ.

_____ОБСЛУГОВУВАННЯГАЛУЗЬ
■вибори ГОСПОДАРСЬКА

Сфера обслуговуван
ня — цілина, яка успіш
но розробляється. Про
грес особливо помітний 
у селах, де раніше рід
кістю були перукарні, а 
нині виростають комбі
нати побутового обслу
говування. Щоб замови
ти одяг, відремонтувати 
електроприлад, сільсько
му жителеві немає по
треби подорожувати до 
міста.

Перспективи розвитку 
побутового обслуго в у- 
вання трудящих області 
в усіх аспектах обгово
рювалися на звітно-ви
борних . комсомольських 
зборах первинної орга
нізації облпобутуправлін- 
ня. Молодь — а її в цій 
галузі зайнято чимало — 
прагне пере творити 
службу побуту у високо- 
механізовану і високо
прибуткову галузь на
родного господарс т з а. 
Основні показники свід
чать, що в цьому на
прямку досягнуто знач
них успіхів.

— За дев'ять місяців 
ми на дев'яносто вісім 
процентів виконали річ
ний план реалізації по
бутових послуг, — гово
рила у звітній допозіді

секретар комсомольської 
організації Вален т и н а 
Легких. — Ще з більшою 
віддачею працюють Кі
ровоградська взуттєва 
фабрика «Прогрес», фаб
рика «Індпошиття», завод 
«Ремпобуттехніка»1 Но- 
воукраїнський районний 
побутовий комбінат та 
інші підприємства, де 
молодіжні загони досить 
великі й організаційно 
міцні.

Говорячи про звітно- 
виборні збори, варто 
підкреслити, що цілоріч
на діяльність комсомоль
ської організації була до 
них доброю підготов
кою. У плинові буднів 
комсомольці порушували 
важливі питання вихо
вання молодої зміни. 
Виховною школою були 
комсомольські збори.

Комсомольці побут- 
управління не обмежу
вались оцінкою діяльнос
ті своєї організації. Вони 
свідомі обов’язку, їм 
властиве почуття відпо
відальності за стан побу
тового обслуговував н я 
жителів кожного міста і 
села Кіровоградщ и н и. 
Тому й визначили зони 
своїм першочерговим 
завданням — домагати
ся виконання виробничої

програми кожним під- ( 
приємством, подавати на 
місцях кваліфіковану до
помогу, поліпшувати еко
номічний і бухгалтер
ський облік, розширюва
ти види послуг.

Відомо, на побутови <ів 
ще сиплеться чимало на
рікань, часто-густо ціл
ком обгрунтованих. Під 
час обговорення долові« 
Ді виявилося ряд фактів : 
відбувальщини, байду« 
жості до запитів насе
лення. Зокрема це сто
сується спеціалізованого 
ремонтно-побутового уп
равління. Тут нерідко по
рушуються строки ви
конання замовлень, трап
ляються випадки неякіс
ного ремонту. А корінь 
зла — у виробничій ди
сципліні, у занедбаності 
виховної роботи. Буває, 
молодий робітник бере
ться за діло напідпитку. 
А реакція комсомоль
ців? Ніякої. Мовчать ак
тивісти, мовчать «про
жектористи». Зате гово
рять замовники речі, пні 
не дуже приємні нову- Р 
товинам. А-

Молоді облпобу т у п- 
равління вистачило само
критичності для об’єк
тивної оцінки своїх успі
хів та промахів, і ново
обраний «омітет чітко 
уявляє коло завдань, які 
йому належить розв’я
зати,.

О. КОПАЧ, ,

В ці передсв,іткові дні добре 
трудпться фрезерувальник ін
струментального цеху заводу 
«Червона зірка* комсомолець 
Микола Кладченко. За активну 
участь у житті комсомольської 
організації цеху комсомольці 
штампової дільниці вибрали йо
го своїм групкомсоргом.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.
(г ~ ~

Комсомольські організації міста Кіро
вограда мають достатній досвід керівни
цтва соціалістичним змаганням, розвит
ку творчої ініціативи і активності комсо
мольців і молоді. В ході підготовки до 
знаменних дат в житті нашої країни, 
серед комсомольців і молоді міста зна
йшли поширення 
змагання серед 
діжних бригад за право 
«Бригадою ударної 
«Бригадою імені XXIV 
імені XXIV з’їзду КП України», 
гання комсомольців 
робітників за право носити ім’я кращо
го молодого виробничника за профе
сією, володіти перехідним мандатом мі
ськкому комсомолу, почесною фото
графією.

Серед учасників змагань народилися 
нові починання. Комсомольсько-моло
діжні бригади комуністичної праці імені 
XXIV з'їзду КПРС шліфувальників меха
носкладального цеху N2 І заводу трак
торних гідроагрегатів (бригадир Микола 
Латушкін) і токарів цеху N2 2 (бригадир 
Любов Дяченко) виступили з ініціативою 

• «Сьогодні рубіж новатора — завтра 
комсомольська норма». Лозунгом ком
сомольсько-молодіжної бригади закрій
ників взуттєвої фабрики (бригадир Ла
риса Подковська) стало: «Виконувати 
щоденну норму за сім годин, економити 
сировину і електроенергію». Серед дів
чат швейної і взуттєвої фабрик розгор
нуто соціалістичне змагання за право 
носити «Червоні хустини». Ці чудові по
чинання підтримані багатьма комсомол* 
сько-молодіжними колективами і моло
дими робітниками.

ПОСТАНОВА ЦК КПРС зобов’язує 
комсомольські організації активно 

підгримувати рух за комуністичне став
лення до праці, як вищу форму соціаліс
тичного змагання в сучасних умовах. 
Сила цього руху з тому, що він органіч
но поєднує прагнення до високопродук
тивної праці з .турботою про підвищен
ня професійної майстерності, рівня ос
віти і загальної ґ— 
но0м комуністичної моралі

8 рішеннях XXIV з'їзду КПРС, в По
станові ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення організації соціалістичного зма
гання» аідводитйся .велика ролц Лдчін- 
ському комсомолові. Прилучити якнай
більша юнаків і дівчат до руку за досф?

~ 1 ................................

і дістали схвалення 
комсомольсько-моло- 

назизатися 
ленінської вахти»», 

з’їзду КПРС та 
зм'а- 

і молодих

г*

> ЗАПРОШУЄ 
КНИГА

Тобі,
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

ватажок
|1 ІДПИСАНІ В. І. Леніним декрети Ра- 
■■ дянського уряду, прийняті відразу 

після перемоги Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, взяли під захист 
інтереси Підростаючого покоління, гар.г<- 
тували йому нормальні умови праці, на
вчання, відпочинку.

Партія і уряд, державні органи зазжди ( 
з великою увагою і зацікавленістю роз
глядали та приймали пропозиції комсо- ' 
молу по важливих питаннях життя <ло- 
лодГ.

Збірник «КОМСОМОЛ І ПІДЛІТКИ», що 
вийшов у видавництві «Молодая гвардип» 
в 1971 році, включає основні документи і 
матеріали, які відображають досвід робо
ти комсомолу по вихованню підлітків, 
організації їх навчання, праці, побуту, 
дозвілля в різні періоди Історії Радян
ської держави. Цією ннигою видавництво 
продовжує серію збірників документів 
вищих керівних органів ВЛКСМ (з'їздів. 

Б?₽о ' Секретаріату ЦК ВЛКСМ) по різних напрямках діяльності комсомолу.
Документи, включені з збірник «Ком

сомол і підлітни», допоможуть представи
ти історію формування комсомольських 
традицій, запозичити кращі форми робо
ти з підлітками, виробити найбільш дійо- 
гіоло ЛаЯМ'<И ®иховання цієї категорії

-
іл РУП КОМСОРГИ — одна з найбільш 

численних категорій комсомолі» 
ських активістів, Тх більше 660 тисяч.

Книга «КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ГРУПОР- 
ГУ» (М., «Молодая гвардия», 1970) дає 
необхідні відомості про зміст, деякі ОС
НОВНІ форми і методи комсомольської 
роботи в сучасних умовах.

Комсомольський активіст знайде в кни
зі відповіді на цілий ряд питань, що його 
цікавлять (складання планів роботи, про
ведення комсомольських зборів, заітАН ' 
комсомольців та багато інших). 
„Головна мета книги «ДІАЛЕКТИКА ДІЬ 
(М., «Молодая гвардия», 1970) — допомог
ти комсомольському вожакові оволодіти 
глибоким знанням проблем робітничої 
молоді, дати йому орієнтири в роботі, 
збагатити кращим досвідом.

В книзі розглядаються такі питання, яя 
формування світогляду молоді, особли
вості Ідеологічної роботи в сучасних умо
вах, нова економічна реформа і Н0Ї1, 
організація змагання та інше. Кра:циі£ 

«омсомольсьних колективів країни 
^И"гМЛТЛЗОвано-в РУбриці «Досьє комсо- мольського досвіду». 
гА°пглНмаг?^Лн^га «СУПУТНИК СІЛЬ 
дия >ОГ197О?ЇЯі2₽ГА>> (М'» «Молодая гвЗ|>- 

відкривається розділом, янии | 
гтіуі'оп^^Р.0 основні етапи славного ; 

Ксм- ПРН Цьому головна увага 
СпРазам та звершенням сільської молоді.

омпемТУПжкД‘ Р°?ДІли розповідають про І 
°рми ’ методи марксистсь:«*- 

?2Н«і<иЬ«ОГо 8ИХовання в комсомолі, про 
ГькоГ молоді*. організУва™ дозвілля СІЛЬ- 
пІп'?іпяиР-ШУЄТ^СЯ 3бІРНИК розділом "Я0;

ВІДД1Л», в якому КОМСОМОЛЬСоКИН І 
необхідні відомості Пйг» 

таких питаннях, як трудове законода»- 
с™®’ »сторін розвитку сільського господарства та інші.

іи*° названі нниги допомо
жуть комсомольським ватажкам, та акти
вістам у їх організаторській роботі.

Т. НЕДАШКіВСЬКА, 
бібліограф обласної бібліотеки 
ім. Н. К. Крупської.
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Над містом опустився вечір. Пройдіться його вулицями! І ви відчує- 
ТР: воно не спить. З розчинених вікон іслубів чи Будинків культури доносяться 
звуки баяна, чуються дівочі голоси, перестук каблучків, Це — самодіяльні 
аісторц виступають чи готуються до виступу.

Самодіяльне мистецтво в нашій країні з кожним роком розквітає. І в кож
ній республіці воно самобутнє, неповторне, наділене специфічними рисами.

На знімну: танок «Уралочка» у виконанні учасників народного ансамблю 
уральського танцю із міста Пермі.

Фото Е. НОТЛЯКОВА.

Інтерв’ю на 
знімальному 
майданчику

З НАШОГО КРАЮ
С ЕРЕД десятків наших земляків- 

вчених особливе місце налв' 
нінть Костянтину Івановичу Та со
киру, якому виповнилося сімдесят 
років. Біографія його характерна 
для науковця, що ріс разом з мо
лодою Країною Рад.

Народився в Єлисазетграді в 
^сілГї токаря заводу сільськогоспо
дарських машин. Середню освіту 

обув у місцевому реальному 
:илищі, вищу — у Днігіро.іет- 
вському гірничому інституті, 
»му пощастило вчитися у видат

ного спеціаліста гірничої спрази 
Професора Шевлкова. Професор 
розвинув у студента здібності до 
Наукової роботи. Майбутній вче
ний успішно освоював основи віт
чизняної теорії проектування ву
гільних підприємств. А незабавом 
опублікував і пеоші свої наукові 
Праці.

Молодий спеціаліст почав пра
цювати у 1925 році в проектному 
бюро управління новим будівни
цтвом «Донвугіляя » (нині проект
ний інститут «Дніпрогіпрошахг») і 
брав безпосередню участь у роз
робці перших великих радянських 
шахт.

підготовки І розробки вугільних 
покладів, в якій вперше у вітчиз
няній теорії і практиці пропонує і 
глибоко обгрунтовує ідеї погор.і- 
зонтальної розробки вугіпьніїх 
пластів ділянками — блоками.

З того часу цей спосіб, завдяки 
його ефективності, зайняв домі
нуюче місце в практиці проекту
вання і будівництва сучасних 
крупних шахт.

У 1956 році виходить в світ дру
га монографія вченого «Вибір спо
собу розробки шахтних полів», яїіа 
має велике теооетичпе значення ТІВ.

Одночасно з проектною роботою 
В Інституті К. І. Татомир з 1929 
року поєднує викладацьку діяль
ність у Дніпропетровському гір
ничому інституті.

У 1928 році Костянтин Іванозяч 
захистив дисертацію на вчену сту
пінь кандидата технічних наук, а 
22 лютого 1939 року загальні збо
ри Академії наук УРСР обрали 
Нашого земляка членом-кореспок- 
Дентом Академії наук республіки.

Відразу після звільнення Донба
су від гітлерівців учений розпочи
нає велику роботу по відбудові 
шахт Центрального району Дон
басу. У складних воєнних умовах 
В його участю були вироблені ме
тоди швидкісного відновлення і 
реконструкції серії крупних шахт. 
Експлуатація деяких з них поча
лась у ігінці 1944 року.

Найбільш творча діяльність вче
ного почалася у післявоєнний час. 
Він пише монографію з питань

для пристосування нових вугіль
них підприємств. Тут вперше вка
зано на необхідність проекту зан
ял шахт з визначенням раціонзль- 
них розрізів гірських виробок.

Крупним творчим успіхом К. І. 
Татомяра є книга «Розрахунок сіт
ки виробок шахт», яку опубліку
вало видавництво АН УРСР У 1958 
році. Вихід у світ цієї праці поклав 
початок новому напрямку науко
вих досліджень з ряду гіри г-шх 
проблем. За кордоном основні ви
сновки монографії перекладені на 
іспанську мову.

В липні 1957 року Костянтина 
Івановича призначають заступни
ком директора по науковій частині 
і керівником відділу проблем під
земної розробки пластових покла
дів корисних копалин спочатку фі
ліалу. а потім інституту гірничої 
справи Академії наук УРСР в Дон
басі.

В інституті був створений пер
ший на Донбасі обчислювальний 
центр з електронно-обчислюваль
ною машиною «Урал-І». Це забез
печило комплексне вирішення 
наукових і практичних завдшіь 
розробки покладів корисних ко
палин.

В кінці 1965 року К. І. Татомир 
переходить працювати в інститут 
економіки промисловості АН УРСР. 
Бере участь в розробці 1 написанні 
окремих розділів «Історії техніч
ного розвитку вугільної промисло
вості Донбасу», публікує ряд нау
кових робіт з питань вскри-.иі 1 
підготовки покладів крутих плас-

Нині він стар
ший науковий спів
робітник відді л у 
економіки гірничої 
промиє я о в о с ті, 
член вченої ради 
інституту. Багато 
уваги приділяє гро
мадській ДІЯЛЬНОС
ТІ; очолює первин
ну організацію то
вариства «Знання«- 
в інституті, член 
прав л і н н я До
нецької міс ь к о ї 
орган і з а ц і ї то- 

відпов'дальний с о к- 
ретар вищої економічної школи 
при Донецькому міськкомі партії.

Плідна діяльність К. І. Татомира 
по вихованню молодих спеціаліс
тів. а також робота в товаристві 
«Знання» відзначені двома Почес
ними грамотами ЦК ЛКСМУ, По
чесною грамотою Республікансько
го правління товариства «Знання» 
тощо.

Вігі — автор майже 90 наукових 
праць. Велика творча активність, 
наполегливість у пошуках нового, 
боротьба за все передове, прогре
сивне — такі характерні риси ві
домого вченого гірничої справи, 
члена-кореспондента All УРСР, на
шого земляка Костянтина Іванови
ча Татомпра.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

ГЕРОИ
ФІІІЬМУ- 
РОЕІТНИК

Наш позаштатний ко
респондент В. Баулін по
бував у павільйоні кіно
студії «Мосфільгл», де 
йдуть зйомки нових ху
дожніх фільмів «Роззя
ва» та «У нас на заводі». 
В перерві між зйомка
ми він попросив вико
навців головних ролей — 
артистів Бориса Токаре
ва та Віктора Авдюшко 
коротко розповісти про 
своїх нових кіногероїв.

БОРИС ТОКАРЕВ;
— Стрічка «Роззяза», 

в якій я знімаюсь в ролі 
Павла Снігерьова, при
свячена нашим молодим 
сучасникам, учасникам 
комсомольської ударної 
будови на Півночі. По
становка режисера Ана
толія Чемодурова.

Коли Іван Снігерьов, 
колишній танніст сказав 
перед смертю своєму си
ну Павлові: «Живи, як 
треба», Лашна назавжди 
запам’ятав їх, прагнув у 
всьому бути чесним, від
вертим, вибирати в жит
ті лише прямі шляхи, бу
ти корисним суспіль
ству.

Саме тому Пашка їде 
на комсомольську будо
ву. Працює на одній з 
найскладніших діль
ниць — будівництві 
траси. У всьому, що він 
робить, мій герой хоче 
бачити кінцеву мету, але 
через деякі вчинни това
риші по роботі прозвали 
Пашку роззявою. На
справді ж, хто примушу
вав його всиновити 
Льоньку після смерті 
його матері — адже на

Пашку задивлялося чима 
ло молодих дівчат? в * 
очах молодий хлопець 
був диваком. Але думна 
оточуючих змінилась про 
Павла Снігерьова, коли
він за врятування авто
буса, □ якому їхали жін
ки І Діти, був удостоєним
загального визнання 
його іменем назвали од
ну з вулиць міста — но
вобудови.

ВІКТОР АВДЮШКО:
— За все своє актор

ське життя я зіграв не
мало людей найрізнома
нітніших професій — 
військових і цивільних, 
але найбільше п ціную 
ролі представників робіт
ничого класу. Ось і за
раз я знімаюсь в новому 
художньому фільмі Лео
ніда Аграновича «У нас 
на заводі». Всі події у 
фільмі проходять на од
ному з найкрупніших 
суднобудівних заводів на
шої країни. Я граю роль 
Аніканова, представника 
старшого покоління ро
бітничого класу. Колись, 
в роки війни, мого героя 
сиротою привезли на за
вод. Завод виростив і 
виховав Аніканова, дах: 
йому спеціальність. Про-і 
йшли роки, І для Аніма-' 
нова, що став пренрас- 
ним спеціалістом, завод 
стаз рідною домівкою, з 
яною зв’язане все його 
життя. А ось син Ані
наноза, розпещений 
батьком, не зумів засвої
ти правильних життєвих 
норм. Звідси моральний 
нонфлікт між різними ПО
КОЛІННЯМИ. Аніканов-мо- 
лодший закономірно за-
знає поразки в першому 
зіткненні з труднощами. 
Нелегка розмова з бать
ком примушує його 
серйозно задуматися про 
своє майбутнє, про відпо
відальність за свої 
вчинки...

На фото: кадр із філь
му аУ нас на заводі». З 
ролях: Аніканова* — ар
тист 8. Авдюшко, Борзу- 
нової — артистка Н. Без- 
палова.

вариства.

-............ ' --------------------------

Олександр МОТОРНИЙ

СОКОЛИНИЙ
ЗЛЕТ

(Продовження. Поч. о газетах за 9, 12 14 та 16 
жовтня).

Може/отой старий із ящиком за плечима, що хо
дить від двору до двору і питає.

А „ожГотой’^ьни,,. із.лерев^о; ЩО
приймає на ремонт примусиї ї *?£т£ ’̂но подивився 
Олені запаяного данника, він так пильно^ 
їй в очі, наче хотів щось ПІз”ати. , »має7 Чи дів- 
яна втішає заплаканого ^кСОю? Зашарілась,
чина, яна біжить із Еалашівиу, дорога
бідна, додому їй, мабуть, аж на итсьиа ГОдина... 
розкисла, а скоро наступить коменданте*«

Хто ж? Хто? . «пиннути на всю вулицю, на
— Люди, — хотілося '<Р^“. у й побрів, окинувши II 

все місто. Але он П Даом^ а он пані Мохначиха
підозріло осоловілим “ раніше вона прода-
гуляють 3 цуциком б'ЛЯ ОСООНЯ ЧОЛОВІК служив у
вала нвитни на карусель в пар у. вона—дочка
якійсь канцелярії. Тепер виявилось, 
місцевого поміщика 13 £ слу,кити в управу,
ськнй офіцер. Пішоа до німців у . час уже иому 
возять його парокінною овельМОЖца жона і; ви- 
повертатися додому, '^З^аться з-за рогу. Галантний 
глядають гНУЇзда, Щр на тротуар, зверхньо

‘ служака хвацько 3,сноілть яеде СВОю панну, до
махне нучерові, щоб А^акчоатно заштабують вінон- 
поноїв. Перед тцм еони анун*« атого ВОВкодава. 
ниці І спустять на Олена і попрямувала

— Тьху, нечисть! — сплюну» * 
вулицею вгору. матері шмат соняшнико1 Н.Я4ЄЙ Р», .»Н» '”’И1Є”“ОМЛ?ЙНИЦІ. ЯКЩО її РО«; 
воТ макухи, заробленої а ; (. г?. і

її***7, ■

товкти і пересіяти, то можна зліпити якісь маторже- 
ники. Мати приправила їх цибулькою, підсмажила на 
плиті, і вечеря вийшла славна. Ірка клала їх зз оби
дві щоки, запивала виці'—"м задимленим чаєм і 
хвалила:

— Ой, смачно!..
Згадувала вона, як ще до війни отак само а неділю 

приходила до ним а гості Олена з Дімою, приносили 
різних ласощів, а мама пекла рум'яні пухкі млинці. 
По них текло масло, а Діма ще вмочав у сметану і 
примовляв: «Оце теща зятькові догодила, за стіл 
такий багатий посадила!» Ірка щебетала б довго, але 
її згадки навіяли на старшу сестру сум. Мати поміти
ла блиск сльози в доччиних очах і зупинила малу:

— Годі вже, спать пора.
В матері Олена і заночувала. Зморена денною ро

ботою та клопотами, розхвильована спогадами, зона 
сплакувала в подушку і враз заснула. Снилися якісь 
ліси, вершники, що скачуть на конях, відбиваючись 
від собак, і серед тих вершників пізнавала вона сво
го Діму, оброслого, як зимівник з Арктики, і була з 
нього довга блискуча шабля, і він нею рубав псам 
голови, але з темних кущів їх вискакувало ще біль
ше, і вони гналися ще прудкіше за вершниками, що 
мчали в степ. А звідтіль, з далини, щось темне коти
лося їм напереріз, а вони, захоплені поєдинком, 
скакали і не бачили цього, вона хотіла гукнути: 
«Стійте!» Набирала повні груди повітря, напружува
лась і не могла вимовити.

Від цього вона і прокинулась. За дверима а кухні 
чувся гомін, тьмяно жевріз каганчик. Під Оленою 
тихенько рипнуло ліжко, але мати вже стояла на 
порозі.

— Вийди на хвилинку.
В кухні при завішених вікнах сидів бородатий дядь

ко, в замасленій притертій фуфайці, у важких чеое-* 
виках. Біля ніг стояв ящичок з іструментами. Нічого, 
особливого, припізнився чоловік не роботі, застука
ли нічні патрулі, от і повинен пересидіти до ранку. 
Олена десь бачила цього чоловіка, знала ного, але 
ніяк не могла, пригадати, хто він. Щос^ тепло тьохну
ло. в ЇЇ .душі.. Ту с допомогла мати;. -, ,

ІТ- (Це ж, Іван Володимирович. Не пізнаєш?

Хіба вона не знає Кореня? Ще коли батько працю
вав на заводі, то був у його бригаді завзятий і весе
лий комсомолець Ваня. Потім він закінчив інститут, 
стаз майстром. В школу ке раз його запрошували на 
зустрічі із старшокласниками, які обирають дороги 
в життя, здається, на заводській .Дошці пошани біля 
парку весь час красувався його портрет. В останні 
роки не чути його було, в армії служив, а потім десь 
начальником цеху працював, і сім'ю вивіз. Тепер 
ось він, виявляється «старий», схудлий, очі запали, як 
у мерця. Голодний, певно, бо як не відмовлявся, а 
жадібно з'їв подані матір'ю макушаники.

— Спасибі вам, тітко Маріє, та вибачайте, що по
турбував. Застукало тут, куди подітися? Згадав покій
ного дядька Захара, вас, що прийшли теж до нашого 
цеху після його смерті. Думаю, до ранку не виже
нуть... Перемахнув через огорожу і постукав у вікно. 
Вранці я піду...

— Ми не вигонемо, будь, — сказала мати.
— Та з мене є куди...
Олена ие сміла нічого розпитувати, не її справа 

звідки і куди він добирається, але чомусь всім сер
цем вона відчула, що за плечима цього чоловіка гой Ч 
світ, до якого вона прагне. • я

— Може вам помогти чим? - запитала щиро.
А чим ти поможеш? — примружив око боро

дань - Наше діло тепер - клепать обручі на діж
ках. Але якщо ти не гребуєш, - додав він значу
ще, — то оцю замащену штуковину віднеси вранці 
на одну адресу. Скажеш,. „10 Старий 
два десятки таких кілець до примусіеГ а якщо мо, , 
на, то « більше. Ми зустрінемось з тобою о че““р.‘ 
тій біля заводу. Згода? ютвер

Про1 Це’ її й питати, не треба Вона 
на це.сподівалась. І,Ось - прийшлої Боялас^щІ 6 
вихопиться з своєю радістю, нестримним поризом 
видасть своє захоплення і гість не Повірить у її ' 
серйозність. , V II
.~ я четвертій, — сказала якомога

німійте . сіла біля зшиє. Спати лоча ая(е нХоГПп •

(Далі буде).
•‘•■'-Кі.і /Ні
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ФІНІШ НА ВИСОКІЙ АЛЕЇ
• Валентин Тедоренко — воло
дар призу обласної молодіж
ної газети.

• Найсильніші серед юніо
рів — вихованці ДЮСШ № 2.

• Адреса масовості — «Спар
так», «Колос», «Авангард», 
ДЮСШ № 2.

Иа знімках: ліворуч — стартували чоловії«!, 
внизу — на п'єдесталі шани переможці велокросу. 
А. Сулима, В. Тедоренко, В, Гулак, праворуч —. 
приз газети.

Фото Г. ТОЛОКА,

ПЕРЕПОЧИНКУ не було 
три ТИЖНІ. Ті, що ви

явили бажання взяти 
участь в обласному ве
локросі на приз «Моло
дого комунара», щодня 
тренувались по кілька 
годин. Більше сотні 
спортсменів після робо
чих змін, у вихідні дні 
виїжджали на околиці 
міст і сіл, продовжували 
тренування, влаштовува
ли змагання у «вузькому 
колі». Початківців, як і на
лежить, вели кросмени, 
що вже демонстрували 
свою майстерність під 
час обласної спартакіади, 
брали участь у V Спар
такіаді УРСР. В Бобринці, 
наприклад, загін спорт
сменів очолив предстаа- 
ник сільськогоспо д а р- 
ського технікуму Павло 
Соснов (він потім пере
міг в першості обласної 
ради ДСТ «Колос»), а в 
Кіровограді молоді кро
смени рівнялись на таких 
досвідчених майстрів як 
Олександр Коняхін, Ва
лентин Тедоренко, Вла
дислав Гулак. Масовість 
була найбільш помітна в 
шеренгах спартаківців, 
серед вихованців дитячо- 
юнацьких спорт и в н и х 
шкіл. І це не випадково, 
бо саме тут останнім ча
сом підготовлено чимало 
висококласних спортсме
нів, повсякчас зростає 
число молоді в секціях з 
велокросу.

Отже, згуртовані 
команди обласних спор
тивних товариств, визна
чились і ті, хто має взяти 
участь у змаганнях, щоб 
боротись за першість в 
особистому заліку.

... Недільний день 17 
жовтня дещо був не
сприятливим для веден
ня таких напружених по
єдинків. Холодний ранок, 
вітер. І все ж їм, най- 
сильнішим кросменам 
області, долати бар’єр 
траси в таких умовах не 
вперше. Кожен з спорт
сменів неабияк загарто
ваний, кожен вольовий, 

підготовлений до будь- 
якіїх випробувань.

На старт 12-кілометро- 
вої дистанції першими 
вийшли 16 кросменів, що 
укомплектували юнацькі 
команди. Це вихованці 
сільських спортивних то
вариств Григорій Севен- 
ко, Віктор Профатило, 
Анатолій Кітченко, учні 
Кіровоградської серед
ньої школи № ЗО Олег 
Сало та Микола Скурт, 
студент Кіровоградського 
машинобудівного техні
куму Володимир Змеула.

Серед уболівальників 
одразу прогнози:

— Тану трасу першими 
обов'язково подолають 
хлопці з ДЮСШ.

їх підтримували і фа
хівці:

— Дистанція, визначе
на через виярни і пагор
би міського саду, справді 
трудна. І тільки той, хто 
пжг звик до таких пере
шкод, с першу чергу зу
міє взяти її.

І справді, передбачення 
були цілном слушними. 
Бо учні з ДЮСШ № 2
вже не раз змагалися са
ме тут, в міському саду, 
їм знайомі нруті підйоми, 
звивисті стежки крізь 
ряди кленів і акацій, їм 
знайомий кожен поворот. 
Але головне — загальна 
фізична підготовка і май
стерність кросмена. Бо ж 
умови для кожного учас
ника змагань — однакові.

З перших кругів убо
лівальники аплодують 
Володимиру Змеулі та 
Миколі Скурту, вітають 
Олега Село. Ці хлопці 
впевнено долають кожен 
відрізок дистанції. Ось 
вже дехто з учасників 
змагань вибуває з напру
женої боротьби, бо від
став від своїх суперників 
на ціле коло. А круті 
підйоми і спуски беруть 
найбільш вперті. Першим 
фінішує учень СШ № ЗО 
Микола Скурт. Його ре
зультат 35 хвилин 55 се
кунд. За ним — першо
курсник машинобуд і в- 
ного технікуму Володи
мир Змеула, третім був 
Олег Сало.

І хоч призери відомі, 
але боротьба на дистан
ції продовжується з ви
сокою напругою. Бо ж 

кожному з учасників 
змагань хочеться увійти 
у вісімку найсильніших. 
Інакше команда не ма
тиме од них жодного за
лікового очка.
ТТАЙБІЛЬШИЙ інтерес в 
. уболівальників ви
кликали поєдинки чоло
віків, які змагались на

ВІДБУВСЯ

ОБЛАСНИЙ

ВЕЛОКРОС

20-кілометровій дистан
ції. Всім було відомо, що 
серед кросменів на цей 
раз до фінішу йтимуть 
призери обласних та рес
публіканських змагань, 
майстри, які вже не раз 
приносили насолоду при
хильникам цього захоп
люючого виду спорту.

На
ПРМЗ

Старт. І одра
зу спор тс м в н и 
мчать на узвишшя. 
Власне, вони не 
їдуть на велосипе
дах, а котять ма- 

шини. Попереду майстер 
спорту Валентин Тедбрен- 
ко — працівник з «Мер- 
воної зірки», за ним кур
сант ЩВЛП Анатолій Су- 
лима. Саме між цими 
двома спортсменами і 
розгорнулась основна бо
ротьба. На трасі вони 
інколи мінялись місця
ми, і лідерство захоп
лював Анатолій. Але в 
більшості випадків кожне 
коло першим завершував 
Тедоренко. Невдовзі ліде
рів наздоганяє вихова
нець тренера М. Тере- 
щенка Владислав Іулаи.А 
решта п’ятнадцять нрос- 
менів одірвалась від трій
ки майстрів досить дале
ко. Шосте коло, сьоме, 
восьме. Як і раніше попе
реду Тедоренно. До фіні
шу нікому з учасни сів 
велокросу не пощастило 
випередити цього досвід
ченого спортсмена, який 
ось уже шість років під
вищує свою спортивну 
майстерність, усп і ш н о 
виступає на змаганнях 
різного рангу. І п спор
тивному клубі «Зірка» він 
тепер найбільш досвідче
ний.

Отже, авангардів е ц ь 
Валентин Тедоренко —

переможець велокросу, 
На другому місці Анато
лій Сулима, на третьому 
— Владислав Гулак.

Піднявшись на п’єде
стал шани, Тедоренко по. 
казує друзям приз об
ласної комсомольськ о 1 
газети «Молодий кому
нар» і кубок обласною 
комітету по фізкультурі 
і спорту яким відзначено 
його команда, що теж 
виборола першість у ве
локросі. А серед юніорів 
в командному заліку пе
ремогли вихованці 
ДЮСШ № 2.

Всім призерам вело
кросу вручені грамоти 
редакції газети «Моло
дий комунар» та дипло
ми обласного комітету 
фізкультури і спорту, 
шістка найсильніших від
значена річною перед
платою на обласну моло
діжну газету.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодо г о 
комунара».

О ФУТБОЛ

НАРЕШТІ —ПЕРЕМОГА
В останніх турах футболісти кіровоградської «Зір. 

ки» більше засмучували своїх прихильників, ніж па- 
дували їх. Перемоги кіроаоградців над суперниками 
стали рідким явищем. А якщо і траплялися виграші 
то з мінімальною перевагою в один м’яч. *

На матч проти горлівського «Шахтаря», який від
бувся у неділю в Кіровогріді, місцеві спортсмени 
вийшли з наміром порушити не зовсім приємну тра- 
дицію. Вони одразу почали штурмувати ворота гостей 
і вже на перших хвилинах добилися успіху. Гол забив 
Андрій Товт.

Та І «Шахтар» не збирався програвати. Адже він 
так само, як і «Зірка», має реальні можливості увійти 
в п’ятірку найсильніших у зоні, до останньої зустрічі 
відставав від неї лише на дєа очка. Горлівці часто 
загрожують взяттям воріт. Під час однієї контратаки 
їм вдалося встановити рівновагу.

Так перший тайм І не виявив переможця. Із самого 
початку другої половини гри Григорій Ковтун, який 
замінив травмованого Олексія Кацмана, вивів «Зірку» 
вперед, а всередині тайму Юрій Касьоннін остаточно 
закріпив успіх своєї команди. Таким чином, наші 
земляки перемогли з рахунком 3;1.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 20 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «Вогнище».

(.‘79 Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОМЛ1УНАР>, орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050 ГСП. Кіровоград. 50, вул. Лукачарсьного, 36.
Телефони: відповідального <екретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, Відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

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

БК 00434.

Піонсрсьна телезбірка. (М). 
10.40 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Дворянське гніздо». (М). 
12.25 — «Народження зма
гання». (М). 12.55 — Телє-
вісті. (К). 17.10 — На допо
могу школі. І. С. Нечуй-Ле- 

вицький «Кайдашева сім’я». 
(К). 17.40 — Телевісті. <К). 
18.00 — Програма передач. 
(Кіровоград). 18.10 — Ко
льорове телебачення для 
дітей. «Мауглі». II сепія. 
(«Викрадення»). (К). 1830
— Кольорове телебачення 
для школярів. «Розповіді 
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про мистецтво». (М). 18.55 
— За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. Тележурнал 
«Суспільство». (К). 19.30 — 
Кубок європейських чем
піонів з футбола. ЦСКА — 

«Стандард». (Бельгія). В 
перерві «За рядками пар
тійних накреслень». Виступ 
ректора Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня Г. Р. Носова. (Ківово- 
град). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Кірово- 
градщина спортивна. (Кі
ровоград). 22.15 — Тело-

фільм. (М). 22.25 — «Старт». 
(К). 22.50 — Унраїнсьне
кольорове телебачення. 
Концерт оркестру україн
ських Інструментів музич
но-хорового товариства 
УРСР. (М). 23.20 — Теле
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.10 
— Новини. (М). 17.20 —
Концерт. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Фільм-чон- 
церт «Співає Лада Ласко- 
вар». (К). 18.50 — Худож
ній фільм «Наші знайомі». 

(К). 20.40 — «На добраніч, 
дітиі» (К).

ЧЕТВЕР, 21 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Кольорове телебачення для 
школярів. «Здрастуй, це 
я — «Колобон». (М). 10.45
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «М’яч, ру
кавичка і капітан». (М). 
12.05 — В ефірі — «Моло
дість». (М). 12.35—Телеоіс- 
ті. (К). 17.15 — Для школя
рів «Ходімо в ліс». (Ужго
род). 17.30 — Ленінсь.сий 
університет мільйонів. (М). 
18.00 — За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС. «Попер- 
хи щастя». (Дніпропет
ровськ). 18.15 — Телевісті. 
(К). 18.35 — Кольорове те
лебачення для дітей. 
Мультфільм «Мауглі». З се
рія. «Останнє полювання 
Акела». (М). 19.00 — Про

грама «Час». (М). 19.30 -Д 
Кольорове телебач єн нгі, 
!&бок г/ЕФА «Спартак^ 
(М) — «ВІторія» (Сетубал), 
(Португалія). 21.15 — Коня 
церт майстрів мистецтв 
КабаРдино ‘ Балкарської 
АРСР. Трансляція з кон
цертного залу їм. Чайков« 
сысого. (М). 22.30 - Спор- 
тивна програма. (М). 23.15
— Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05
— Новини. (М). 17.10 — Для 
школярів. «Музичний аль«

І^18'00 - Новини'
(М). 13.10 — Літературні
читання. (М). 18.35 - Для 
Дітей, д. Гарабін - «Пащі 
^н^-,фут<5оліст,>- Вистава 
запорізького музично-дра«
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