
МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 19. січня, (РА'ГАУ). Затверджено 
проект Меморіального комплексу Миколи Островсько- 
го, який Суде споруджено а місті корчагінської сла
ви — Шепетівці.

Проект Меморіального комплексу розробили праців
ники Хмельницького філіалу <?Ді:іроцввільромбудух>, 
його автор — кандидат архітектури М. А. Гусей, 
спіавторн — архітектори І. і. Топор і В. М. Суслов. До 
комплексу ввійдуть відкритий раніше пам’ятник 
М. Островському, приміщення музею і натурна експо
зиція. В формі величезного вінця музей здійметься на 
штучному пагорбі. Нижню частину споруди займуть 
кінолекторій І адміністративні приміщення, а експо
зиційні зали розмістяться по кільцю

Спорудження комплексу вирішено розпочатії цього 
року.

СВЯТО ГЛЯДАЧАУРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ II НАРОДНОГОКІНОФЕСТИВАЛЮ УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХФІЛЬМІВ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
Обласний центр у ці дні мас свят

ковий вигляд. Бо справжнє свято за
раз у кіровоградціо — Другий народ, 
ний фестиваль українських радян
ських фільмів, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР.

Увечері 17 січня кінотеатр «Комсо
молець» заповнили представники тру
дящих міста Кіровограда. Прапори і 
герби усіх радянських республік, яки
ми прикрашено фойє, портрети відо
мих кіноартистів, фотовиставка, що 
розповідає про попередній кінофес
тиваль — все це хвилює, настроює не 
урочистість...

Сердечними оплесками зустріли 
учасники вечора появу у залі почес
них гостей — акторів, режисерів, кі
нознавців. Секретар обкому партії 
Д. С. Сиволап представляє присутнім 
шановних гостей — голову Комітету 
по кінематографії при Раді ААіністрів 
УРСР С. Іванова, заслужених артистів 
РРФСР Л. Викова, 3, Кирієнко, артис
тів О. Сердюка, І. Гаврилюка, А. Леф- 
тій, В, Симчича, В. Брондукова, 
С. Сергейчикову, режисерів О. Швач
ка, Л. Осику, Т. Золоєва.та інших.

Д. С. СиЕолап щиро вітас діячів кі
номистецтва, бажає їм цікавих зустрі
чей і глибоких вражень від зустрічей 
з трудящими нашого орденоносного 
степового краю. *

Керівник делегації кіномитців С. П. 
Іванов подякував за теплу "зустріч і 
сердечний прийом. Він розповів про 
творчі досягнення кіномитців України, 
про їх задуми. С, П, Іванов під 
бурхливі оплески дарує ніровоград- 
цям портрет В. І. Леніна.

На урочистому відкритті фестивалю 
виступили також актори Л. Биков, 
3. Кирієнко,' І. Гаврилюк, Л>>),зюба, 
від громадськості Кіровоградщини •— 
бригадир формувальників, делегат 
ХХІУ з’їзду КПРС В. Гетьманець, сек
ретар комсомольської організації 
колгоспу «Заповіт Леніни» Кірово
градського району В. Марущак, за
служена артистка УРСР С. Мартино- 
ва, учениця технікуму сільгоспмаши
нобудування Л. Іваноеа.

Голова виконкому міської Ради де
путатів трудящих Б. Г. Токовий дарус 
гостям портрет С. М, Кірова, викона
ний народними умільцями.

Урочисте відкриття нінофсстивалю 
транслювалось по обласному телеба
ченню. ’

: ...Поступово гасне світло. Кадри чу
дового фільму «Захар Беркут» пере
носять глядачів у минуле, сповнене 
героїчної боротьби проти татаро-мон- 
гольської навали.

Після сеансу відбулася зустріч 3 
творчою групою, яка брала участь у 
створенні фільму «Захар Беркут». На 
закінчення сснрєтар місьнному КП 
України А. Д. Сухачов побажав твор
цям фільму нових успіхів у створенні 
високоідейних І високохудожніх НІНО- 
фільмів.

С. КУШНІР.

На фото: вгорі — під час відкриття 
фестивалю виступає Л, Биков, ліво
руч — перед мікрофоном 3. Кирієнко.

Фото В. КОВПАКА.

Л) ГОЛОШЕНИЙ Центральним Комітетом ВЛКСМ Всесоюзний Ленінський за- 
” лік «Рішення XXIV з'їзду КПРС — в життя!» мобілізував радянську молодь 
на боротьбу за дострокове виконання планів п’ятирічки. Молоді трудівники 
Кіровоградщини активно включились у змагання «П’ятирічці — ударну працю, 
майстерність і пошук молодих!». Кожен комсомолець наполегливо працює 
над виконанням особистого комплексного плану «Вчитися комунізму», прояв
ляючи настійне прагнення по-ленінському жити, працювати і боротися, повсяк
денно виконувати рішення партії, активно займатися громадською роботою. 

Міські, районні комсомольські організації, комсомольські організації про
мислових підприємств, комсомольсько-молодіжні колективи тракторних бригад

В ОБКОМІ ЛКСМУ

З НАГОРОДОЮ, 
ПЕРЕМОЖЦІ!

ШКОЛА
ЛЕНІНА

йде Ленінський залік
.РІШЕННЯ ХХІУЗ'їЗД.4 КПРС 

ЖИТТЯ
та молочнотоварних ферм вели у 1971 році соціалістичне змагання за успішне 
виконання рішень XXIV з'їзду КПРС і плану першого року п’ятирічки.

Бюро обкому ЛКСМУ підбило підсумки цього змагання і визначило 
переможців.Перехідним Червоним прапором ЦК ВЛКСМ з надписом «За успіхи у виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС» нагороджуються:

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (перший 
секретар міськкому ЛКСМУ В. І. М’яснянкін);

УЛЬЯНОВСЬКА РАЙОННА КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (перший сен. 
ретар райкому ЛКСМУ М. Г. Редько). •

ПЕРЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ наго
роджена комсомольська організація ордена Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» (секретар заводського комітету комсомолу М. К. Скля- 

I НИЧЄПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ ТА ПРИЗ 

ДВІЧІ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ О. В. ГІТАЛОВА буде вручено комсо
мольсько-молодіжній тракторнім бригаді № 3 ордена Трудового Червоного 
Прапора колгоспу.«3оря комунізму» Новоархангельського району (бригадир 

:В. І. Юхименко, групкомсорг І. В. Шаров).
ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ для комсо

мольсько-молодіжних колективів молочнотоварних ферм завоювали молоді 
доярки колгоспу «Перше травня» Маловисківського району (групкомсорг Н. С. 
МаКПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ТОЛБУХІНСЬКОГО ОКРУЖНОГО КОМІ

ТЕТУ ДИМИТРІВСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ (НРБ) одержить 
комсомольсько-молодіжна тракторна бригада колгоспу імені Ульянова Ульянов-, 
сьного району (бригадир А. С. Харнавий, групкомсорг В. С. Проданчук).

З нагородою вас, переможці соціалістичного зма
гання!

УРОКИ СОЛДАТСЬКОЇ НАУКИ
«Малу військову анадеглію» створе

но при Бердичевсьній середній школі 
М» 12 імені Г. І. Котовсьного. Близько 
900 юнаків вивчають тут основи вій
ськової справи, знайомляться з істо
рією Радянської Армії, вчаться влучно 
стріляти, ходити по азимуту, здають 
нормативи на значок «Готов и защите 
Родины». Шнолярі часто зустрічаю
ться з ветеранами Великої Вітчизня
ної війни, воїнами Житомирського 
гарнізону, разом з ними проводять 
тематичні вечори- і воєнізовані ігри.

Цікаві пошуки ведуть юні слідопи
ти. Вони зібрали великий матеріал 
про Третю Бессарабську кавалерій
ську дивізію імені Котовсьного, яка 
свого часу була розквартирована в 
Бердичеві, встановили листування з

домною Нотовсьиого — Оленою Григо
рівною і сином Григорієм Григорови
чем, побували в Котовсьну, Одесі, Ки
шинові та в Інших містах, пов'язаних 
з життям героя громадянської війни.

Учні вивчають боновий шлях знаме
нитої Самаро-Ульяновсьної залізної 
дивізії. їм вдалося розшукати бага
тьох ветеранів Залізної, зібрати цінаві 
матеріали про її воїнів — Героїв Ра
дянського Союзу.

Шкільна «академія» допомагає юна
кам у виборі майбутньої професії, 
готує їх до служби в Радянській Ар
мії. І не випадково багато випускників 
шноли щороку подають заяви до ви
щих військових училищ і академій.

(Кор. РАТАУ).
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ІЗ XXVII

ЗВІТНО-ВИБОРНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

МІСТА__________ ^22
КІРОВОГРАДА

ВІХИ, ПОЗНАЧЕНІ 
ЗЛЕТОМ

МИНУЛІ два роки в житті 
комсомольської організації 

міста були позначені віхами ве
ликих подій. 22 квітня 1970 ро
ку ми урочисто відзначали 
100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна, відбулися XVI з’їзд 
ВЛКСМ і XXI з’їзд комсомолу 
України, а через рік, в берез- 
ні-квітні, вся країна з почут
тям великої гордості стежила 
за роботою XXIV з’їзду КПРС 
та XXIV з’їзду Компартії Ук
раїни.

Готуючи гідну зустріч ювілею 
вождя, комсомольці і молодь 
міста виступили ініціаторами 
славних трудових починань. На 
Всесоюзних комсомольських 
зборах, присвячених 100-річчю 
від дня народження В. І. Лені
на, міська комсомольська орга
нізація рапортувала Батьків
щині: на 100-денній трудовій 
вахті стояли 93 комсомольсько- 
молодіжних колективи, близько 
200 молодих робітників вико-

На розгляд конференції були винесені 
питання:

— Звіт першого секретаря 
Кіровоградського міськкому комсомолу;

— звіт ревізійної комісї;
— звіт міського штабу «КП»;
— звіт Ради піонерських організацій міста.
В обговоренні доповіді взяли участь секретарі комсомольських організацій найбільших 

підприємств і навчальних закладів, посланці від робітничої, студентської та учнівської мо
лоді, представники громадських установ та інші.

В роботі конференції взяли участь і виступили секретар міського комітету КП України 
А. Д. Сухачов і перший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

В роботі конференції взяв участь відповідальний організатор ЦК ВЛКСМ Б. Л. Юдинцев.

нали п'ятирічний план до ви
значної історичної дати. За під
сумками всеохоплюючого пе- 
ред'ювілейного змагання 27 ко
лективів удостоєні високого 
звання «Бригада ударної ленін
ської трудової вахти», 3,4 тисячі 
молодих трудівників добились 
звання «Ударника комуністич
ної праці», а міська комсо
мольська організація нагород
жена пам’ятною стрічкою ЦК 
ВЛКСМ.

Трудове та політичне підне
сення, викликане підготовкою 
та святкуванням ленінського 
ювілею, набуло небувалого 
творчого розмаху напередодні 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їз
ду Компартії України.

В соціалістичне змагання за 
право носити почесне звання 
«Бригада імені XXIV з’їзду 
КПРС», «Бригада імені XXIV 
з’їзду КПУ» включилось 98 ком
сомольсько-молодіжних колек
тивів і екіпажів, в яких об’єд
нано понад 750 юнаків і дівчат. 
Виключною популярністю в ті 
дні користувались ноннурси 
«Кращий молодий робітник 
своєї професії». Понад 4,5 тися
чі чоловік виборювали цей по

чесний титул. Зачинателями 
нової форми змагання стали 
комсомольські організації заво
дів «Червона зірна», тракторних 
гідроагрегатів, радювиробів, 
ремзаводу «Укрсільгосптехні- 
ки», швейної та взуттєвої фаб
рик.

В центрі уваги комітетів по
стійно знаходились питання 
економії, бережливості, випуск 
продунції на рівні світових 
зразків, здача продукції з пер
шого пред’явлення. Понад 28 
тисяч кілограмів заощадженого 
пального, близько 3 тисяч тонн 
зібраного металолому, зеконом
лені тисячі кіловат-годин елек
троенергії та понад 70 тисяч 
нвадратних дециметрів шкірто- 
варів; півтори тисячі комсо
мольців, що працюють з осо
бистим клеймом, 2,5 тисячі 
ударників комуністичної праці, 
900 молодих раціоналізаторів: 
100 надпланових сівалок — ось 
далеко не всі показнини, з яки
ми комсомольці і молодь міста 
прийшли до дня відкриття з’їз
дів.

СТАРТ В ДЕВ'ЯТУ
Дев’ята п'ятирічка відкриває 

перед працюючою молоддю 
безмежні можливості застосу
вання своїх сил і здібностей. 
Допомогти кожному юнаку і 
дівчині визначити місце в ро

ЕРЕВІРКА

бітничому строю з максималь
ною віддачею знань, енергії на 
благо Батьківщини — цій меті 
підпорядкована сьогодні ді
яльність комсомольської орга
нізації міста.

Зараз молоді кіровоградці 
активно включились в змагання 
«П’ятирічці — ударний труд, 
майстерність і пошук молодих». 
Лише за 1971 рж народилось 
ряд надзвичайно важливих по
чинань. І застрільниками, як 
правило, виступають комсо
мольсько-молодіжні колективи. 
Бригада Миколи Скліфуса ко
вальсько-пресового цеху заво
ду «Червона зірка» і бригада 
Миколи Латушкіна механо
складального цеху заводу трак, 
торних гідроагрегатів оголоси
ли ініціативу: «Сьогодні рубіж 
новатора — завтра комсомоль
ська нормаї». 22 комсомоль
сько-молодіжні колективи чер- 
вонозорівців підтримали почин 
делегата XXIV з’їзду КПРС Ві
талія Гетьманця за дострокове 
виконання IX п’ятирічки.

Виконувати денну норму за 
7 годин, економити матеріали,

сировину, енергетичні ресур
си — це бойовий лозунг відомої 
бригади закрійників із в?У27є’ 
вої фабрини, яку очолює Л. Під- 
новська. . , _

Старт нової п ятирічни • 
бригаді Люби Дяченио заводу 
тракторних гідроагрегатів був 
взятий під девізом: «Від ножно
го _ найвищу продуктивність 
праці». Зараз у нолектива де
сятин ПОСЛІДОВНИКІВ. І ВСІ вони 
радують своїми успіхами, ись 
кілька з них: бригади 
вальників Валерія Сінчука, пер- 
статників Миколи Латушкіна, 
закрійниць Лариси Підновсьної, 
малярів Віталія Лунгола.

на своїх зборе: 
документ, молод 
міста ще ширше 

вивірені ча-

ОРІЕНТИР— 
НА ПЕРЕДОВИЙ 
ДОСВІД

Новий прилив творчої енергі 
викликала у комсомольців і мо 
лоді Постанова ЦК КПРС «Пре 
дальше поліпшення організаці 
соціалістичного змагання». Об 
говоривши 
важливий 
трудівники 
розгорнули такі, 
сом, форми с< 
змагання, як змагання за праве 
носити ім'я «Кращий молодив 
робітник своєї професії» і буп 
нагородженим дипломом Мг 
ЛКСМУ; працювати з особис 
тим клеймом; змагання за пра 
во носити червону хустину.

92 номсомольсько-молодіжн 
бригади, 36 иомсомольсьно-мо 
лодіжних екіпажів промисловикЕЛЕКТРОСТАНЦІЯНА КОЛЕСАХ

Запорізький моторобудів
ний завод, який випускає 
двигуни для повітряних лай
нерів, відправив будівникам 
газопроводу Тюменської об
ласті першу газотурбінну 
електростанцію на колесах 
потужністю 2500 кіловат. Ця 
автоматизована установка в 
півтора-два рази перевер
шує щодо потужності ті, що 
їх завод випускав у минулій 
п’ятирічці. В ній використа
но газотурбінний двигун, 
який відслужив свій строк 
на літохокі, здобув тепер 
нову «професію».

На відміну від звичайних 
енергопоїздів з паротурбін
ними силовими установками 
подібної потужності, вона 
займає в сім раз меншу пло
щу і не потребує води для 
експлуатації.

У нинішній п'ятирічці за
порізькі моторобудівники 
відправлять до віддалених 
районів нраїни, до ще немає 
ліній електропередач, десят
ки електростанцій на ноле- 
сах.

(РАТАУ).

ВИСОКА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

РЕВІЗІЙНИХ КОМІСІЙ

ГЛ БОЄ, і Олександра Не- 
покрита, і Леонід Го- 

дунко, час звіряють за 
золотими годинниками, 
бо їх обох нагороджено 
такими .годинниками і 
обом присвоєно високе 
звання «Знатний куку- 
рудзовод Компаніївщи- 
ни».

У колгоспі імені Чапае
ва, де Олександра і Лео
нід працюють тракторис
тами, нажуть, що в них 
не лише годинники золо
ті, а й руни, та ще й сер
це. Хоч молоді, та уро
жай такий виростили, що 
й досвідчені хлібороби 
заздрили. По 56 центне
рів зерна нунурудзи з 
гектара взяли. Раніше в 
колгоспі такого не бува
ло ні разу.

Не помиляються одно
сельчани і щодо золотих 
сердець. І Саша і Льоня 
ніколи не пройдуть спо
кійно мимо чужої біди, 
не тримають в таємниці 
свого досвіду. Тому і ша
на односельчан — їх по
стійний супутник. Як 
тільки в колгоспі одержа
ли перший трактор нової 
мэрии «ЮМЗ-6», то його 
відразу закріпили за на- 
парнинами Олександрою 
І Леонідом.

Коли познайомишся з 
ЦИМИ МОЛОДИМИ людьми 
ближче, мимоволі прихо
дять на думку слова пос
та:

«Золото не тільки
під землею, 

золото у кожного
в душі...»

На фото: ліворуч — 
комсомолка Олександра 
Непокрита, праворуч — 
групномсорг тракторної 
бригади Леонід Годунко.

Фото В. ЦВЯХА.

Трудова молодь Кіровоградщини, як 
і всі радянські люди, натхненно тру
диться над виконанням завдань, постав
лених XXIV з’їздом КПБС і XXIV з'їз
дом КП України. Поруч з комуністами 
комсомольці йдуть в лавах ударників 
соціалістичного змагання за успішне 
здійснення наміток п’ятирічного плану. 
Марксистсько-ленінське виховання, мо
білізація молоді на досягнення висо
ких виробничих показників були і за
лишаються одними з головних завдань 
комітетів комсомолу. Разом з тим, 
як відзначалося у привітанні ЦК КПРС 
XVI з’їздові ВЛКСМ, важливе завдання 
комсомолу — постійно підвищувати 
дисципліну і організованість у своїх 
лавах, ініціативу і бойовитість кожного 
комсомольця. Вихованню почуття від
повідальності у кожного комсомольця 
за справи своєї організації, удоскона
ленню системи контролю за діяльністю 
первинних комсомольських організацій 
і повинні сприяти ревізійні комісії місь
ких і районних комсомольських органі
зацій.

Всі ревізії і перевірки мають допома
гати виконанню таких завдань, як-от: 
своєчасна сплата членських внесків, 
повне надходження коштів у касу, пра
вильне і економне витрачання грошо
вих і матеріальних ресурсів, суворе до
тримання фінансової і бюджетної дис
ципліни у всіх ланках. Адже від своє
часного поповнення каси, від додер
жання фінансової дисципліни залежить 
правильне і нормальне фінансування 
всіх заходів комсомолу, утримання 
комсомольських органів, дальший роз
виток матеріальної бази.

В обов’язок ревізійних комісій місь
ких і районних комсомольських орга
нізацій входить контроль за станом об
ліку членів ВЛКСМ, за дотриманням 
статутних положень при прийомі молоді 
в комсомол, розгляді персональних 
справ комсомольців, за дотриманням 
статутного порядку видачі і зберігання 
комсомольських документів, наполегли
во добиватись поліпшення діяльності 
усіх ланок комсомольської роботи.

Саме так розуміють свої обов'язки 
члени ревізійної комісії Кіровоград
ської міської комсомольської організа
ції. Комісія систематично контролює 
стан фінансового господарства міськко
му ЛКСМУ, слідкує за оперативністю 
розгляду справ, листів, заяв в апараті 
міськкому. В результаті, як відзначало-

ся на XXVII міській звітно-виборній 
комсомольській конференції, фінансо
ве господарство міськкому комсомолу 
ведеться без порушень інструкції ЦК 
ВЛКСМ. Прибуткова частина бюджету 
міськкому виконується, і складається 
вона з надходжень членських внесків, 
надходжень за збирання металолому, 
за роботу комсомольців по благоуст
рою міста. Члени ревізійної комісії 
контролюють ведення в первинних ор~ 
ганізаціях комсомольського господар
ства, збереження документів І т. ін. 
Буваючи в первинних організаціях 
ЛКСМУ тресту «Кіровоградпромбуд», 
міськмолокозаводу, автоколони № 2199, 
м’ясокомбінату, кондитерської фабри
ки, автобусного парку і багатьох інших, 
вони подавали практичну допомогу ко
мітетам комсомолу в поліпшенні ком
сомольського діловодства. Члени реві
зійної комісії брели активну участь в 
роботі міськкому комсомолу і його 
пленумах.

Добре поставлена робота і ревізій
ної комісії Олександрійської міської 
комсомольської організації.. Члени її 
взяли активну участь у річній звірці 
складу членів ВЛКСМ, наприкінці кож
ного кзарталу перевіряють стан сплати 
членських внесків у кожній первинній 
організації, контролюють правильність 
видачі комсомольських документів і за
повнення облікових 
ВЛКСМ.

0 онРемих комсомольських hSL ПІЛ рев'3" "Радяться рідко. 
Один лише при5ладГОп?'новоунрГа<їнсІко-‘ 

рова у минулому DOLLÎ НМРгилпп.. мит 
Ж:

по 
ведення дону. 
Однак такий 
уваги членів

став предметом 
Бюро райкому 

г заходів 
—і роботи 
Але що ре

ке на висоті

карток членів

сплаті членських внесків; 
ментації було занедбано, 
стан справ не привернув 
ревізійної комісії, не 
гострого обговорення. _ 
комсомолу вжило відповідних 1 
для поліпшення внутріспілкової 
г. цій первинній організації 
візіина комісія виявилась 
— це факт незаперечний.

Вже зараз, після того, як відбулися 
міські І районні звітно-виборні комсо- 
мольськ, конференції, новообрані реві. 
Зіині комісії повинні приступити ДО яи 
конання своїх завдань, які видають 2 
ме"₽О РЄ0ІЗІЙНІ -омісп” 
ме зараз, з перших днів свогї „• НОСТІ, а не лише тоді"
С.я прорахун.чи або недоліки. ИЯ0ЛЯЮть'



20 січня 1912 року „МОЛОДШІ КОМУНАР“ З стор.

ВЕЛИЧЧЮ ПЛАНІВ
ЯМ

підприємств, будов, транспорту, 
• сфери обслуговування підтри

мали почин нращих колективів 
горківчан, москвичів, ленінград- 

і ців — трудитись під девізом: 
«Дев’яту п'ятирічку з продук
тивності праці — за 4 роки’».
■. Виконуючи Постанову ЦК 
КПРС, міськном комсомолу, 
Первинні комсомольські орга
нізації стали більше уваги при
діляти формам морального І 
матеріального стимулювання. 
Переможці змагання нагород
жуються перехідним Червоним 
прапором МИ ЛКСМУ, перехід
ними вимпелами ЦК ВЛКСМ і 
ЙК ЛКСМУ, грамотами ОК та 
_ К ЛКСМУ. Комітети комсомолу 
заводів «Червона зірка», тран
торних гідроагрегатів, радіови- 
робів, ремзаводу «Унрсільгосп- 
техніки», швейної та взуттєвої 
фабрин, олійжиркомбінату та 
багато інших широко практику
ють проведення щокварталу ве
чорів трудової слави, на яних 
оголошуються підсумки соцзма- 
гання за квартал в масштабах 
підприємства, міста.

В організації соціалістичного
■ змагання, пошуках нових і 
дієвих його форм комітети 
комсомолу, як і раніше, спи
раються на комсомольсько-мо
лодіжні колективи — надійні 
осередки комуністичного вихо
вання особистості, високої гро- 

: мадської свідомості.

ЗА ЛЕНІНИМ
ЗВІРЯЕМО КРОК

Центральним завданням ком
сомолу було і є виховання у 
молоді комуністичної ідейності, 

відданості своїй Вітчизні, Кому
ністичній партії, радянському 
народу. І тут дуже важливою і 
ефективною формою політич
ного виховання молоді став 
Ленінський залік. За звітний пе
ріод комсомольські організації 
міста завершили три етапи 
Ленінського заліку, присвяче
ного 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, успішно 
провели Ленінський залік «Ми 
справі Леніна і партії вірнії» 
на честь XXIV з'їзду КПРС і 
зараз активно включились до 
здачі Ленінського заліку «Рі
шення XXIV з'їзду КПРС — в 
життя». Понад ЗО тисяч юнаків 
і дівчат міста беруть сьогодні 
участь в заліку.

На високому рівні проходить 
підготовна і здача Ленінського 
заліку в комсомольських орга
нізаціях заводів «Червона зір
ка», транторних гідроагрегатів, 
ремзаооду «У нрсі льгосптехні- 
ки», СШ № 34, № 11, № 3, буді
вельному технікумі та інших. 
Тут комітети комсомолу дуже 
серйозно підійшли до самої під
готовки Ленінсьного заліну, 
всюди були проведені комсо
мольські збори, заповнені осо
бисті комплексні плани, чітко І 
виразно сформульовані зобов’я
зання комсомольців і молодих 
робітників.

Почесне місце в ідейно-вихов> 
■Ичій роботі серед студентів зай

няв залін в Кіровоградському 
інституті сільськогосподарсько
го машинобудування. Зусилля 
комітету комсомолу і факуль
тетських організацій направле

ні на те, щоб у ході підготовки 
до заліку ножен комсомолець 
оцінив загальні справи, особис
ті діла з ленінських позицій. 
Дієвою формою активізації ком
сомольських груп стало прий
няття на Ленінському залічу 
індивідуальних комплексних 
планів, які включають конкрет
ні соціалістичні зобов'язання. 
Наступний етап передбачає обо
в’язкову звітність Кожного сту- 
дента-комсомольця за виконан
ня цих планів.

На заключному етапі Ленін
ського заліку комітет комсомо
лу запропонував заповнювати 
на кожного учасника атестацій- 
ний паспорт. А під кінець учбо
вого року — провести диферен
ційований залік. Таким чином, 
на кожного комсомольця інсти
туту на протязі всього строну 
навчання накопичиться п’ять 
громадсько-комсомольських ха
рактеристик, які дають повне 
уявлення про громадсько-полі
тичну активність їх власників. 
За погодженням з партійним 
номітетом і ректоратом громад
сько-політичний паспорт сту
дента корінним чином буде 
впливати на розподіл місць ро
боти після закінчення учбового 
закладу. Той, хто матиме ви
щий атестаційний бал, ян пра
вило, одержить при розподілі 
краще призначення на роботу.

На першому етапі Ленінсько
го заліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя» в номсомоль- 
сьно-молодіжній бригаді токарів 
заводу «Червона зірка» (бри
гадир Надія Щербань) підтри
мали ініціативу бригади форму
вальників ливарного цеху ков
кого чавуну (бригадир — деле
гат XXIV з’їзду КПРС Віталій 
Гетьманець) — «П’ятирічну —. 

за 3,5 рону!». Зваживши свої 
можливості, нолектив вирішив 
план дев’ятої п’ятирічки вико
нати за 4,5 року. І слово тут 
не розходиться з ділом: бригада 
працює вже в рахунок квітня 
1972 року, бойовий лозунг її — 
«Всі 480 хвилин — виробни
цтву’». Зараз молоді токарі го
туються до здачі II етапу залі
ку: зустрічаються з консультан
тами, пропагандистами, звер
таються до літератури, аби 
нраще осмислити ножне ленін
ське слово, аби свій екзамен на 
політичну зрілість витримати з 
честю.

Антивно беруть участь у за
ліку комсомольці «Унрміськбуд- 
проенту». Кожен мас особистий 
комплексний план, в якому зо
бов'язався свій труд звіряти з 
рішеннями з’їзду партії. Для 
висвітлення проведення заліку 
номітет комсомолу створив ра- 
діогазету.

Проте, не в усіх первинних 
комсомольських організаціях 
міста по-справжньому принци
пово виконується постанова 
ЦК ВЛКСМ по проведенню Ле
нінського заліку. Аналіз пока
зав, що нерідко при атестації 
надається перевага процентам 
нормовиробітку і забувають 
співставити з загальною карти
ною плану на підприємстві. 
В комсомольських організа
ціях поштамта, спецуправління 
№ 411, заводу «Кизільгур», за
воду залізобетонних виро
бів тресту «Кіровоградсільбуд»

змагання за 1971 
комітетів тепер 

з адміністрацією, 
профспілковими 
розглянути і за-

комсомольці і молодь до цього 
часу ще не визначили чітко, як 
вони будуть рапортувати про 
здачу заліку. Це питання не об
говорювалось тут на комсо
мольських зборах, комітети 
формально підійшли до важли
вого політичного заходу.

Зараз в первинних організа
ціях йде здача II етапу Ленін
ського заліку «Рішення XXIV 
з'їзду КПРС — в життя», який 
має завершитись до 1 лютого. 
Він став оглядом підсумків со
ціалістичного 
рік. Завдання 
таке — разом 
партійними І 
організаціями 
твердити економічно обгрунто
вані особисті плани і колектив
ні зобов'язання на другий рік 
п'ятирічки, допомогти кожній 
молодій людині чітко віднайти 
своє місце у виконанні рішень 
XXIV з’їзду КПРС.

# * »
Відбулося перше організацій

не засідання бюро Кіровоград
ського міського комітету 
ЛКСМУ.

Першим секретарем і членом 
бюро міськкому ЛКСМУ знову 
обрано Юрія Сергійовича РУД- 
НЄВА.

Другим секретарем і членом 
бюро міськкому ЛКСМУ обра
но Олега Климентійовича СІ- 
КОРСЬКОГО.

Секретарем шкільного відді
лу обрано Людмилу Миколаїв
ну ПИЛИПЕНКО.
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ОЛЕКСАНДРІЯ. Вдруге 
кінофестиваль україн
ських радянських кіно
фільмів приходить у шах
тарське місто. Цього 
разу він присвячений 
50-річчю утворення СРСР.

Хлібом-сіллю зустріли 
трудящі Олександрії гру
пу учасників фестивалю 
в складі заслуженого ар
тиста РРФСР і УРСР, ре
жисера кіностудії імені 
О. Довженна Леся Швач
ка, акторів Лілії Дзюби, 
Ніни Антонової, Борисла
ва Брондукова, Василя 
Симчича, нінознавця Ва
лентина Рибака-Анімова.

В міськкомі партії був 
влаштований урочистий 
прийом. Перший секре
тар МК КП України П. Ю. 
Гриценко сердечно приві
тав дорогих гостей, роз-

ЦА ОДЕСЬКІЙ кіностудії с 
п музей. В його німнатах 

поряд з документами історії од
ного з найстаріших в країні кі
нематографічних колективів, з 
подарунками глядачів творцям 
фільмів зберігаються нагороди. 
Вони привезені з фестивалів і 
оглядів, яні проходили в нашій 
нраїні і за рубежем. Призи, 
дипломи — підсумок творчої 
роботи, напруженість якої зра
зу відчуваєш, як тільки вийдеш 
з музейного приміщення, опи
нишся на території кіностудії, 
в кімнатах знімальних груп.

Наш завтрашній день — це 
актуальні й масштабні твори, 
наже дирентор Одеської иіно- 

ловів про досягнення 
трудящих Оленсандрії.

Учасники фестивалю 
зустрілися вдень з гір
никами Морозівського 
вуглерозрізу. Увечері від
булися зустрічі з гляда
чами в кінотеатрах «Жов
тень» та імені Кірова. 
Демонструвалися фільми 
«Олеся», «Бур'ян», «Бі
лий птах з чорною озна
кою».

бували в гостях у трудів
ників колгоспів імені 
Леніна та імені Кірова. 
А увечері в кінотеатрі 
«Дружба» відбулась зуст
річ акторів з глядачами.

Кіровоград, сотні жи
телів обласного центру 
познайомилися з кіномит- 
иями під час урочистого 
відкриття Другого народ
ного обласного кінофес
тивалю. А ще більше тру
дівників мали щастя 
зустрітися з гостями . на 
робочих місцях і в кіно
театрах. Актори побували 
на заводі «Червона зір
ка» і на Кіровоградсько
му заводі транторних гід
роагрегатів, в ШВЛП. В 
кінотеатрі «Мир» відбув
ся перегляд фільму і 
конференція «Образ на
шого сучасника», в якій 
взяли участь гості І. Гав- 
рилюн, з, Кирієнко, 
Я. Сердюк.

Нові фільми перегляну
ли також глядачі в ніно- 
театрах «Хроніка», Імені 
Дзержинсьного та інших, 
там же відбулися зустрі
чі з артистами.

ОЛЕКСАНДРІВНА. Ак
торів Зінаїду Кирієнко, 
Сільвію Сергейчикову, 
Олександра Сердюна, Му
зу Крепкогорську та кі
нознавця Ларису Роднян- 
ську жителі районного 
центру зустріли біля рай
кому партії. Дівчата в 
національному вбранні 
вручили почесним гостям 
хліб-сіль.

На зустрічі в райкомі 
партії учаснинів кінофес
тивалю привітав перший 
секретар райкому КП Ук
раїни в я Масяюченио, 
Після цього ніномитці по-

АКТУАЛЬНО І МАСШТАБНО
студії Г. П. Збандут. У нас сфор
мувався й творчо зріс загін ре
жисерів, операторів, сценарис
тів, здатних сказати тверде «ні» 
недолікам і прорахуннам, за 
які кінематографістів Одеси 
справедливо нритикували.

В кіностудії останнім часом 
створено фільми, які можна 
вважати початком розмови з 
глядачами на серйозні і глибо
кі теми. їх розвиток ми пла
нуємо в майбутньому. Екран 
розкриє діяльність письменни- 
на-комуніста Ярослава Галана, 
розповість про подвиг комсо- 

На фото (зліва направо): артистка Валентина ГРИШОКІНА, Галина НЕХАЄВСЬКА, Сільвія СЕРГЕИ« 
НИКОВА, кінознавець Ніна ЛУЧИНА на зустрічі з глядачами, фото Э. КОВПАКА,

ТІА ЦЬОМУ знімку ви бачите 
кадр із фільму, довженків- 

ців «Софія Грушко». (Автор 
сценарію В. Собко, режнсср-по- 
становник В. Івченко. У ролях: 
II. Мишкова, С. Олексенкі, 
В. Гончаренко, М. Козленко, 
Б. Брондуков, О. Бурда, Л. Хо- 
ролець, О. Амінова.

У фільмі розповідається про 
мужню радянську патріотку, 
що, здійснивши в роки Вітчиз
няної війни подвиг, ще й доте
пер продовжує його, віддаючи 
всю себе беззавітному служін
ню своїй Батьківщині.

У грізний час війни проста 
радянська дівчина — медсестра 
Софія Грушко — рятує і заби
рає до себе із зруйнованих бом
бою дитясел, шестеро малят 
(троє невдовзі помирають) та

мольця-партизана Яші Гордієн
ка, про життя І творчість леген
дарної української поетеси Ма
рії Чурай.

Уже зараз колектив включив
ся у здійснення цього плану, іде 
робота з авторами сценаріїв, 
складаються знімальні групи, 
проходять проби акторів. В ек
спедицію виїхали творці карти
ни «Сутична», що розповідає 
про радянського патріота-роз- 
відника Миколу Гефта. Цей ні- 
нотвір продовжить «Повість про 

. ченіста». У відрядження на пів
ніч збираються автори стрічки

ПРО МУЖНЮ 
ПАТРІОТКУ 

ще й Переховує тяжко поране
ного- радянського офіцера. І ді
ти, і офіцер були врятовані ці
ною великих моральних випро
бувань.

Композиційно фільм побудо
вано так, що основні події від
буваються в наші дні, а минуле 
подається у спогадах-ретро- 
спекціях. З героїнею ми зустрі
чаємося через чверть століття. 
Вона виростила трьох прийом
них дітей, в сім’ї і на роботі у 
неї все гаразд, але й тепер «че
рез її дім й серце проходить 
фронт». Софія виконує дуже 
важливе завдання, яке вона 
одержала ще в І9-И році...

«Тривога», монтується відзня
тий матеріал майбутньої карти
ни «Життя і незвичайні приго
ди Робінзона Крузо». А кінока
мери ченають нової команди 
«Увага; зйомка|». Від постанов
ників майбутніх фільмів, які 
розкажуть глядачам про цікаві 
долі, різноманітність радянської 
дійсності, про дружбу і братер
ство між народами нашої бага
тонаціональної держави.

Л. КИСЕЛЬОВА, 
кор. РАТАУ.

м. Одеса.
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ОБЛАСНА 
МІЖСПІЛКОВА 
конференція профспілок 
відбулася в Кіровограді. 
З доповіддю виступив 
голова облпрофради Д. Т. 
Жмак. В обговоренні до
повіді взяли участь го
лова обкому профспілки 
робітників і службовців 
сільського господарства і 
заготівель В. П. Нармазім, 
машиніст енскаватора 
Головківсьного вуглероз
різу Герой Соціалістичної 
Праці Д. 0. Бєлолопатков, 
лікар обласної лікарні 
М. О. М’ятний та інші де
легати.

На конференції з про
мовами виступили пер
ший секретар обному КП 
України М. М. Кобильчан 
I секретар Укрпрофради 
В. І. Сиволоб. У роботі 
міжспілково) конференції 
профспілок взяли участь 
другий секретар обному 
партії Д. П. Макснменно, 
секретарі обкому партії 
Д. С. Сиволап І І. С. Іва- 
ненно. голова виконкому 
обласної Ради депутатів 
трудящих П. С. Кошев- 
ський і завідуючий відді
лом організаційно-пар
тійної роботи обному 
партії М. Т. Кондратенко.

Обрано обласну раду 
профспілок та ревізійну 
комісію, делегатів на XV 
з’їзд профспілок СРСР і 
XI з’їзд профспілок УРСР.

• » »
Відбувся пленум ново

обраної обласної ради 
профспілок, яний розгля
нув організаційні питан
ня. Обрано президію обл
профради. Головою обл
профради обраний Д. Т. 
Жмак, секретарями обл
профради — Л. О. Руголь 
і Р. І. Волошина.

Пленум затвердив заві
дуючих відділами обл
профради.
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УЛЬЯНОВКА. 19 січня тут відкрився Другий зліт ветеранів 
Спілки, присвячений піввіковому ювілею комсомольської організації 
району.

ВОНИ збиралися на централь
ному Майдані селища. Одні 

раділи зустрічі через десятки літ, 
бо приїхали е Ульяновку з різних 
кінців країни — з Москви і Сибі
ру, Ленінграда і Одеси. То — 
вчені й інженери, офіцери і пись
менники, А поруч стояли їх одно
літки, котрим судилося залиши
тись отут в степу і оддати всю 
свою мудрість і теплінь землі. І 
ось вони, прославлені хлібороби 
з орденами на грудях, теж'стали 
в шеренгу ветеранів КОМСОМОЛІ! 
району.

Село Лозувате. Молоді хлібороби 
колгоспу імені Фрунзе перед свої
ми зборами завітали в музей Героя 
Радянського Союзу Архипа Маніти, 
який о квітні 1945-го повторив под
виг Олександра Матросова. Зустріч 
з сином і мамою Героя, спогади 
про далекі буремні роки. А потім 
— тематичний вечір в сільсьному 
Палаці культури, де молодь повела 
розмову про червоні віхи, вписані 
в біографію комсомольців різних 
поколінь. То спогад про ровесницю 
Паші Амгеліної — першу тракто
ристку колгоспу Олександру Мит- 

рофанову, то роз
мова про партиза- 
нів-підпільників...

Данилова Балка. 
Юнаки та дівчата 
колгоспу імені Бог
дана Хмельницько
го пройшли вули
цею Пантелеймона 
Рибіцьного. Це тут 
жив перший комсо
молець села, який 
був ініціатором 
створення осеред
ку в селі.

Пантелеймон загинув од нулі 
нуркуля-бдндита, повертаючись до
дому з комнезамівських зборів.

Село Грушка. В читальному залі 
сільської бібліотеки розмова про 
колгоспників-ударників Семена Мі
щений, Титу Кравця, Тодора Рябо
коня, Тодора Руденка. Це вони 
тридцять сім років тому виростили 
з своїми однолітками найвищий 
урожай в районі. Секретар комсо
мольської організації колгоспу іме
ні Шевченка Микола Забуранний, 
перегорнувши товстий зшиток з 
давніми документами, заговорив 
про Франю Черповодську, Миколу 
Хропанюка, Раїсу Вигнану, які в 
патріотичній підпільній групі бо
ролися з фашистами і загинули 
смертїо хоробрих. А на фронтових 
дорогах □ бій з оорогом вели своїх 
бійців Герої Радянського Союзу мо
лоді командири Логвин Червоній та 
Дмитро Яремчук. У великому кава
лерійському партизанському з’єд
нанні під командуванням генерал- 
майора М. І. Наумова начальником 
штабу був теж земляк хліборобіа 
з Грушки Григорій Мельник. Потім 
він очолював інтернаціональну 
партизанську бригаду імені Яна 
Козіни в Чехословаччині. І, нареш

ті, тепле слово'про колгоспників з 
бригади Леоніда Долиняка □ пер
шому році дев’ятої п ятирічни во
ни виростили на кожному гектарі 
по 47,2 центнера озимої пшениці. 
А хіба не достойна похвали праця 
молодої доярки групкомсорга мо
лочнотоварної ферми колгоспу, 
яка ще в десятому місяці Р<ЖУ 
стала □ загін трьохтисячннць.. Те
пер її рубіж — 4 тисячі кілогра
мів молока на корову.

Колгосп Імені Ульянова. Хлібо
роби села Вільхове висловили 
синівське спасибі колгоспнинам- 
встеранам за науку на пшенично
му лані, і бригадир молодих ме
ханізаторів Василь Харнавии з 
гордістю заявив, що вирощувати 
50-центнсрові урожаї зернових те
пер для юнаків I дівчат — реальна 
можливість. Саме Такий рубіж у 
юних на другий рік нової п'ятиріч
ки. :

А в селі Йосипівні молодь вша- 
кувала Герол Соціалістично» Праці 
Людмилу Бершадську-Музику. Нині 
вона зоотехнін колгоспу. Ферма, на 
якій вона: працює, торік здала дер
жаві понад двадцять тисяч центне
рів яловичини. А коли Людмилі но 
було ще й вісімнадцять років, 
вона стала героїнею, працюючи до
яркою, вона надоїла на корову по
над 7 тисяч кілограмів молона за 
рік. Потім нагороду — орден Лені
на —■ отримала ще одна комсомол
ка з колгоспу «Росія» — доярка 
Віра Балан...

З’їжджалися в Ульяновку ком
сомольці різних поколінь. Ті, хто 
не міг прибути на свято, надісла
ли листи, телеграми. А від пись
менника Миколи Равлюка з Киева 
отримали; невеличкий • пакунок. 
Там — нарис про комсомолку- 
підпільницю з Ульяновки Вален
тину Шевченко. І одразу розмова 
про автора нарису. Микола Рав- 
люк .— теж один з перших ком
сомольців села Грушки. Працю

вав орачем, потім на цукрозаво
ді. За комсомольською' путівкою 
поїхав на Далекий Схід. Ще че
рез роки він — студент педінститу
ту, завідуючий відділом критики 
видавництва «Радянський пись
менник». Нині на творчій роботі. 
Незадовго до зльоту ветеранів 
комсомолу району Микола Тро- 
химович побував в рідному селі, 
зібрав знову чимало матеріалів 
про своїх земляків, вирішив ство
рити серію нарисів про них. І ось 
перший твір — нарис про комсо
молку Валю Шевченко.„

Учасники зльоту шикуються в 
колони і йдуть ,з прапорами ву
лицями селища. Зупинка біля па
м’ятника Іллічу, біля монумента 
воїнам-землякам, воїнам, які виз
воляли Ульяновку від німецько- 
фашистських загарбників. І перед 
обелісками, перед живими ком
сомольцями двадцятих років ві
сімнадцятирічні давали клятву $ 
честю пронести знамено, яке вру
чили їм батьки, проводжаючи їх 
в життя. • ■

А потім зустрічі, розмови е 
Палаці ‘культури, в школах, на 
цукрозаводі селища. Ветерани 
згадували свої молоді літа. 
А юнаки і дівчата одкривали їм 
перші сторінки своїх біографій, 
які обоо.’язково будуть дописані 
ясними рядками про нові звер
шення, про кроки сонячним сьо- - 
годенням...

к • лі. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодою комунара». 4

ч-

Мы идем
сквозь револьверный 

лай, 
чтобы,

умирая, 
воплотиться 

в пароходи,
в строчки

и другие долгие дела.
В. МАЯКОВСКИЙ.

Т> ІН, Назим Хікмет, втілився у пароплав, 
Але перед цим було життя, сповне

не героїчної боротьби, роками в'язниць 
і роками поетичної слави, душевних мук 
і світового визнання сильного, заклич
ного, трибунного голосу?

В сімнадцять літ Назима виганяють з 
учбового закладу за участь в революцій
ному русі. Він в рядах тих, хто веде на
ціонально-визвольну війну проти інозем
них окупантів.

Уникаючи переслідувань у себе на

ПІСНЯ ного —
ПРО МИР
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НАЗИМА ХІКМЕТА, ’

батьківщині, Назим приїхав у 1921 році 
до Радянської Росії, вчиться в Москві в 
Комуністичному університеті ■ трудящих 
Сходу. Тут він вивчає марксизм-ленінізм, 
знайомиться з радянською літературою, 
зустрічається з Маяковським...

За революційну діяльність юнака за
очно засуджують до п’ятнадцяти років 
тюрми. З 1929 по 1937 рік Н. Хікмет ви
дає в Туреччині вісім поетичних збірок, 
і після кожного нового видання його 
арештовують. Сімнадцять років проведе. 

но в в’язницях, Загальний строк ув'яз
нень, якими турецька реакція хотіла зло
мити самовідданого борця, — п’ятдесят 
п’ять років.

Мільйони людей, які вимагали звіль
нити Назима Хікмета, в 1950 році почули 
радісну вість; турецький уряд змушений 
був виконати волю прогресивної гро
мадськості світу. Назим Хікмет відомий 
на всій землі. Його пристрасні поетичні 
рядки — про японського рибалку і фран
цузьких бійців Опору, американського 
співака і трудящого поляка.

Один з найактивніших учасників руху 
народів за мир, Назим Хікмет був чле
ном Всесвітньої Ради Миру, заступником 
голови Комітету по координації руху за 
мир народів країн Тихого океану і Азії, 
лауреат Міжнародної премії Миру,

З 1951 року проживав у нашій країні. 
Помер у Москві.

Назим Хікмет повернувся до своїх 
земляків.

Цо було влітку 1965 року. Югослав
ський суднобудівний завод «Улянін» 0 
місті Пулі на березі Адріатичного моря 
спустив на воду нове судно, зроблене по 
замовленню нашої- країни. Цей завод 
вже збудував теплоходи «Аркадій Гай
дар». «Олександр Грій», «Дмитро Гулія», 
I ось новий красень •— «Назим Хінмет», 
Через п’ять моріи пройшло .судно, через 
Дарданелли пройшло, і ось — Мармурову 
море. Територіальні води Туреччини.

Снують "Катерин і кораблики та човни 
з вітрилами, моторні човни І човни риба
лок, річкові трамваї і буксири. І серед 
цього всього — повагом білий, як лебідь', 
величний «Назим Хікмет».

Турни забігають на борти своїх суден, 
щоб краще побачити цей хвилюючим на
пис на радянському судні.

Назим Хікмет, втілений у пароплав, 
зустрівся з своєю батьківщиною.

І на турецьких суднах •— човнах 8 
трамваях — здіймається шквал оплесків. 
Таким оплескам могли позаздрити най- 
гучніші, найбільші зали світу.

Оплески борцеві, що всього себе віддав 
боротьбі за волю І щастя людей, опл£Г-*5И 
радянським людям, які саме там вшано- 
оують справжніх борців.

Пройшовши Босфор, «Назим ХІкметг 
зайшов у Чорне море...

КІРОВОГРАД. Парк 
нультурн Імені Леніна. З 
настанням зими тут по
чав працювати прокат
ний пункт. Відпочиваю
чим пропонують лижі, 
ковзани, сани.

На знімну: на алеях 
парку учні СШ № 18.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА,

ШАШКИ. Чемпіоном області з 
стокліткових шашок став майстер 
спорту Анатолій Свердликов, який 
набрав 8,5 очка з 10 можливих. По 
8 очок у майстра спорту Володими
ра Миронова та кандидата у май
стри спорту Альберта Березов- 
сьиого. За таблицею коефіцієнтів 
друге місце присуджено В. Миро
нову. * • «

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. Посдчн- 
нами борців-иласиків розпочалася 
спартакіада навчальних закладів 
системи лрофтехосвіти. У поедин-

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
нах взяли участь 132 атлети 14 
команд. Серед місьних профтех
училищ першість вибороли борці 
Кіровоградського МПТУ № 6, другі 
- атлети Кіровоградського МИТУ 
№ 4, треті — Олександрійського 
миту № 8. Серед сільських проф- 
техучилищ місця розподілились 
так: на першому — бобринчани 
(СПТУ № 2), на Другому — олек- 
сандрійці (СПТУ № 1) на третьому

— голованівці (СПТУ № 8). У своїх 
вагових категоріях першість вибо
роли В. Водовозов^В. Рябцсв, А. Ло- 
бунько, В. Удод ’ (Кіровоградське 
МПТУ № 6), М. Павленко, В. Ботков, 
В, Русецький (Кір овоградське 
МПТУ Нз 4), А. Асанідзе, В, Дере- 
е'янно (Олександрійське СПТУ № 1) 
та Г. Ціцішоілі. В. Шаповал (Олек
сандрійське МПТУ No 8).
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£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
■П’ЯТНИЦЯ, 21 СІЧНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. <К>. 11.10 —
Телефільм «Гомер XX віку». 
(К). 11.35 — Шкільний ек
ран. О. Довженко. «Зачаро
вана Десна». (К). '
Кіножурнал. (К). ___
П. І. Чайковський, VI сим
фонія. (М). 13.10 
ни. (М). 16.15 — Програма 
передач. (Кіровограді. 16.20
— . «Екран молодих». (За
поріжжя. 16.50 — Хроніка 
тижня. (Кіровоград). 17.05
— Наші оголошення, (Кі
ровоград). 17.10 — Теле
фільм. (Кіровоград). 17.30
— Телевісті. (К). 17.50 —
Кінонарис «Всього 10 ряд
ків». (К). 18.10 — Народний 
телеуні верситет «Шлях'и 
підвищення продуктивності 
праці в народному госпо
дарстві». (К), 18.40 —
Г. Гсндель «Конченто Грос- 
со». (К). 18.50 — «Світ со
ціалізму». (М). 19.20 — Ху- 
дожній.фільм «Серце мате
рі». (К). 21.00 - програма 
«Час». (М). 21.30 — Фестй- 
валь театрів України, при
свячений 50-річчю СРСР. : 
Р. Наугвер. «Свій острів». 
Вистава Полтавського муз- ’ 
драмтеатру ім. Гоголя. (Ні- • 
ровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА, 9.35
— Новини. (М). 9.40 — Для
Дітей. «Дружні хлоп’ята». ’ 
(Харків). 10.10 — Художній 
фільм «Вершники револю
ції». (М). 11.50 - «П’яти-
?‘ч”а» Р’и ДРУГИЙ». (М). .
17.30 — Кольорове толеба- .
чення. Для дітей. «Умілі 
РХииГбйЬ 18 0,° - Новини. 
(М). 18.10 — «Товариш піс
ня». (М). 19.00 — Телефільм 
«Особняк на вулиці Граф- 
тіо» (К). 20.30 — «На доб
раніч. діти!» (К); 21.00 - 
Художній фільм «Бунтівна • 
застава». (К). . .

СУБОТА. 22 СІЧНЯ ПГВ ША ПРОГРАМА. *9.0»Г- 
І^»іастина для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
•па ваше замовлення» «°нЧврт. (М). 10.15 - Про
грама «Здоров’я». 10.45 — 
Для школярів. «Сім мольб-

12.05
12.25

Нови-

г

£
рів веселки». (М). 11.20 —•: 
Наша афіша. (К). 11.25 —.
Мистецтво господарювати. 
(К). 11.45 — Мультфільм.
(К). «Пригоди козака Енея». 
12.15 — Дж. Родарі. «Чип- 
поліно». - Вистава піонер" 
ського театру. (Донецьк). 
13.05 — «На меридіанах
України». (К). 13.35 — «Ди
віться на годинник». (Хай" 
низ). 14.05 — «Старт». (К). 
15.00 — Кольорове телеба- 
чення. На листи глядачі« 
відповідає заслужена £’8? 
тистка РРФСР Л. Руслано
ва.' 15.45 — Міжнародна
панорама. (М). 16.15 — Ко? 
льорооо телебачення. «У 
світі тварин». (М). 17.30 — 
Проблеми удосконалення 
управління народним гос
подарством на основі 
стосування• енономіно-ма- 
тематичних методів І об
числювальної техніни. 
18.00 — Новини. (М). -18.Ю 
«Пошук». (М).- 18.55 —'
В. Розов. «Сторінка життя». 
Прем’єра телеспектаклю- 
(М). - 21.00 — Програмі
«Час». (М). 21.30 — Худож
ній фільм :«ВипаДОН З НЕ
ЛИШНИМ». 23.05 — Нови
ни. (М). ’ '

ДРУГА ПРОГРАМА. І6 ®0 
Чверть фіналу Кубна євро
пейських чемпіонів з танк 
бола серед жінок: «Спар 
тан» (К). - «ВеждоваЦ» 
(Белград). 17.20 — Теле
фільм «Наша ТуФ?.*» 
(К). 17.50 — «Чебурашка»- 
Лялькова вистава. (Одеє-£ 
19.00 - Художній Фіяк* 
«Етюди про жінон». 
20.30 - «На добраніч. 
ТИ!» (К). 20.45 - 6.
— «Портрет Доріана 
Телеспектакль. (К). ®

Про .МОЖЛИВІ ЗМІНИ ь 
програмі пас . повідом^’* ? 
диктори радіо і теле 
Чення.

Д- в. о, редактора А. КРЯТЕНКФ
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