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<ТК ПІД ЧАС великого свята, централь- 
ну площу міста заповнили сотні кі- 

ровоградців. Йшла сюди трудова та 
учнівська молодь, йшли ветерани. Всюди 
маєво' стягів. А з вулиці Гагаріна набли
жались учасники походу по місцях слави 
батьків. І в кожному загоні —- своя піс
ня, з якою юнаки та дівчата почали 
вранці, військово-спортивну гру. Попере-

ду на бронетранспортері — велика гір- *
лянда квітів. Поряд з воїном стоїть Во- ЖЗ
лодимир Якушев, ватажок комсомольців /£.
ливарного цеху ковкого чавуну заводу Ау.
«Червона зірка». В його руках запалений 
факел. А за транспортером — колона 
мотоциклістів, разом з спортсменами тут 
зібралися представники молоді міста в 
національних костюмах народів Країни
Рад. Над ними майорять прапори союзгг ййг 
них республік. , г

Задзвеніла мідь оркестрових труб. Ко- 
лони ідуть на площу імені Кірова, де 
біля святкових трибун зібралися ВОЇНИ- 
ветерани, герої праці, перші комсомоли- 
ці міста. Звучать слова поета про велич ■ А»
подвигу радянського народу, народу, '
який переміг фашизм. ,

Карбуючи крок, повз шеренги прало- рій видання XIII 
роносців пройшли перший секретар об- м 1,5371 
кому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака та нач.чль- ’ •’
ник обласного штабу походу молоді 
шляхами слави батьків Герой Радянсько
го Союзу В. О. Верхоланцев. їм доруче-

ПРОЛЕТАРІ КРАНІ. ЄДНАЙТЕСЯ!

ЧЕТВЕР, II травня 1972 року

3 почуттям патріотичної гордості
9 травня радянський народ, його Збройні Сили« 

трудящі братніх соціалістичних країн, усе прогре
сивне людство відзначили День Перемоги. 27-у річ
ницю розгрому фашистської Німеччини наша країна 
зустріла в обстановці величезного політичного і 
трудового піднесення, викликаного рішеннями 
XXIV з’їзду КПРС, підготовкою до 50-річчя утворен
ня СРСР.

У містах країни пройшли зустрічі з ветеранами 
— героями Великої Вітчизняної війни. До підніжжя 
пам’ятників героям покладено вінки. Світлій пам’я
ті загиблих у боротьбі з фашизмом була присвяче
на хвилина мовчання...

Ввечері цього дня небо столиці нашої Батьківщи
ни — Москви, столиць союзних республік, міст-геро- 
їв та інших міст країни освітили вогні салюту.

(ТАРС).

У КІРОВОГРАДІ ЗАКІНЧИВСЯ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ 
УЧАСНИКІВ ПОХОДУ КОМСОМОЛЬЦІВ ТА МОЛОДІ 
ПО МІСЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, БОЙОВОЇ
ТА ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ

КІровоград, площа Кіроза. Урочистим маршем проходяїь делегати III обласного 
зльоту учасників походу «Шляхами слави батьків». Вгорі праворуч — доставка гір* 
лянди квітів на бронетранспортері.

Фоторепортаж із III обласного зльоту учасників походу «Шляхами слави 
батьків» вели наші спецкори В. КОВПАК, Ю. ЛІВАШНИКОВ, І. БЕЗДІТНИЙ та 
позаштатні фотокореспонденти М» ТЕРНАВСЬКИЙ, Л. МИРГОРОДСЬКИЙ, 
В. МАМОНОВ, А. ПЕЧЕНЮК.

но скласти рапорт про здобутки моло
дих степівчан в поході. Рапортуючи сек
ретарю обкому КП України Л. Г. Крав
ченку, вони нагадали про один з 
основних напрямків діяльності комсо
мольських організацій Кіровоградщч- 
ни — військово-патріотичне виховання 
молоді. А складовою частиною цієї ро
боти став похід юнаків та дівчат дорога
ми ратних та трудових звершень старших 
поколінь.

Приклад старших кликав юнь ще з 
більшим запалом вершити справу, яку 
доручила партія комсомолу. Тож, рапор
туючи про здобутки молодих Кірово
град ців в поході, М. Г. Гайдамака запев
нив ветеранів партії і комсомолу, що 
юнаки і дівчата й надалі з вірністю про
несуть те знамено, яке передало їм ста
ре покоління.

І знову озвався сурмач. Від факела,- 
що привезли воїн і робітник на броне
транспортері, Герой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев запалює вогонь у ве
ликій голубій чаші на площі. Зліт від
крито. Секретар обкому КП України 
Л. Г. Кравченко, вітаючи учасників похо
ду, відзначив плідну діяльність комсо
мольських організацій області по вій
ськово-патріотичному вихованню молоді, 
яка гідно примножує славу своїх батьків.

■— На минулих зустрічах, — сказав 
він, — ви стояли перед прославленими 
героями, ветеранами праці, задивлялись 
на золото їх орденів і медалей. А нині 
серед вас стоять ваші ровесники, які 
теж відзначені урядом за невтомність 
робочих рук. Тільки в минулій п’ятирічці 
ордени та медалі отримало більше, ти
сячі чоловік.

І Л. Г. Кравченко називає імена Героя 
Соціалістичної Праці Василя Моторного, 
бригадира механізаторів колгоспу імені 
Ульянова Анатолія Харкавого, кращого 
молодого комбайнера області Бориса 
Сметани, інших їх однолітків; Слова по
хвали адресувались молодим червочозо- 
рівцям, які разом з своїми) старшими 
товаришами достроково виконали дер
жавне завдання, і випустили з завод
ських цехів 13 600 кукурудзяних та 4 ти-

сячі бурякових сівалок. Ідей .й арі но
ни отримали під час походу.

Від імені перших комсомольців об
ласті учасників зльоту вітав Л. В. Зайцеа, 
слова від ветеранів війни —- Герой Ра
дянського Союзу В. О. Верхоланцев. 
Про участь своїх товаришів у поході роз
повіли бригадир формувальників заводу 
«Червона зірке» Володимир Бєсєдз, уче
ниця Олександрійського індустріального 
технікуму Валентина Житня.

Полум’яніє вогнище зльоту. 400 учас
ників маніфестації запалюють од нього 
свої факели» І ось вже святкові колони 
рушили вулицею Карла Маркса. Попере
ду — бронетранспортер з гірляндою 
квітів, попереду прапороносці, ветерани 
війни, праці. Біля меморіального кладо
вища вогні — то вишикувались обабіч 
вулиці, стали біля надмогильних плит з 
факелами курсанти льотно-штурмансько
го училища.

Стих урочистий марш. На зміну йому 
зринула у високості пісня пам'яті тих, 
хто пішов в безсмертя. Алеєю, обабіч 
якої видніються вінки- квітів, повільно, 
схиливши голови, йдуть молоді Кірово
града в національних костюмах, несучи 
над собою гірлянду. А біля обеліска 
Невідомому солдату виструнчився з пра-

(Закінчення на 2-й стор.).

ГОСТІ ЗЛЬОТУ
їм були раді скрізь— і на полі, де 

розгорталась воєнізована гра, і на три
буні жюрі, і біля пам'ятників загиблим» 
На зліт прибули Герої Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцев та А. Ф. Худяко
ва, Герой Соціалістичної Праці, свинар
ка колгоспу імені Карла Маркса Новоук- 
раїнського району К. Я. Степаненко, за
відуючий відділом спортивної та- обо
ронно-масової роботи ЦК ЛКСМУ В. Г. 
Барташевич, інструктор відділу пропа
ганди та культурно-масової роботи ЦК 
ЛКСМУ В. Л. Чуйко.



2 стор»

ЛЯТВУ ДАЮТЬ
111 ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ УЧАСНИКІВ ПОХОДУ

РОЗПОВІДАЄ
РОЗВІДНИК

обіцяє

козина.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“— 11 травня 1972 року

листа,

школі

СПАСИБІ ТОБІ, ТОВАРИШУІ

’^пж^жгаавякія

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
пором молодий воїн, поряд з ним став 
комсомолець і піонер. То — почесна 
варта. А світло Вічного вогню проясню
вало слова на граніті: «Його ім’я невідо
ме. Подвиг твій — безсмертний».

Гірлянда квітів лягла до постаменту. 
І знову пісня про велич подвигу радян
ського солдата-визволителя. Учасники 
зльоту кладуть яскраві тюльпани до 
надмогильних плит.

9 травня в військово-спортивному та
борі юнаки та дівчата складали залік з 
фізичної та військово-технічної підготов
ки за програмою нового комплексу 
ГПО. А неподалік приміського селища 
Лелеківки — своєрідний трудовий де
сант —• тут тривав конкурс автомобі
лістів.

Почесний гість зльоту, Герой Радянського Союзу Л. Ф. Худякова, зустрілась з 
курсантами школи вищої льотної підготовки (фото вгорі). Молодь покладає живі 
квіти до пам’ятника загиблим героям (фото в центрі). Учасники зльоту провел»: воє
нізовану гру, продемонструвавши при цьому силу, гарт, спритність (фото внизу).

Якби скласти кроки, 
зроблені цими юнаками. та 
дівчатами дорогами бать
ківської слави, то вилилися 
б вони в тисячі кілометрів. 
Ці кілометри — не просто 
відстань між пунктами на 
картах. Це численні зуст
річі, години вражень і ро
ки хвилювань.

Наш кореспондент звер
нувші до чотирьох делега-

страшне: круті схили глибо
кої балки, колючий дріт на 
них і кулемети на вежах — 
таким, постає :<онцтабір в 
розповідях очевидців. Там 
загинуло понад 5 тисяч чо
ловік.

Туди прийшли всі наші за
гони. Поприбирали і опо- 
рядкували могили, а пізніше 
провели військозо-спортив- 
ну гру «Рубімо».

курсниці Олександрійського 
індустріального технікуму.

—- Вже кілька років кіло
метр за кілометром ми про
ходимо місцями боїв 8-го 
моторизованого ордена Су
ворова Олександрійського 
корпусу, що визволяв наш 
край. Минулого року побу
вали а Суботцях, в обох 
Знам'янках та в Диківці. На 
всіх солдатських могилах, де 
поховані загиблі воїни кор
пусу, садили червоні тро
янди.

Особливо запам’яталось, 
як нас зустрічали жителі се
ла Знам'янки. І школярі, і 
літні люди вийшли на вули
цю з хлібом-сіллю, з квіта-

• ми, в українських сорочках 
та спідницях. Дарували нзм 
квіти, а старенькі плакали. 
І цілували. Тоді ми ще глиб
ше зрозуміли, як оце по
трібно — пам’ятати солда
тів, як необхідні троянди 
на їх могилах,

тів зльоту з запитанням: 
<ІЦО ВАМ ЗЛПАМ’ЯТЛ- 

’ЛОСЬ найбільше в 
ОДНОМУ З ВАШИХ по- 
ХОДІВ?» Ось що вони від
повіли:

Відтоді почались пошуки 
тих, хто вирвався з концта
бору. Таких люде’й дуже 
мало. Довгий час ми листу
вались лише з одним, Іва
ном Гуровичем Ткаченком. 
А потім, дякуючи його до
помозі, знайшли адресу 
Станіслава Коханова. Напи
сали йому 
приїхати.

У нас з _ . __
Приїжджає Галина Іванівна 
Комлєва, сестра розвідниці 
Валентини Комлєвої, що за
гинула з боях за наше село. 
Мужня розвідниця навічно 
занесена до списку піонерів 
дружини.

Люба ЗАВГОРОДНЯ, стар
ша піонервожата Зеленів- 
ської середньої школи Ком- 
паніївського району:

Наші піонери їздили на 
екскурсії, ходили в турист
ські походи до багатьох міст 
країни. Відвідали Київ, Ле
нінград, Канів. Але найбіль
шо запам’ятався похід у 
Тернову Балку. Це недале
ко, чотири кілометри зід на
шого села. Там у роки війни
фашисти зробили концен- Надія ЛУКОВКІНА та Люд- 
траційний табір. Місце мнла ПОРПЛИЦЯ, третьо-

Сергій ДУМБРАВА, зодій 
колгоспу імені ХХІі пзрт- 
з’їзду Добровеличківського 
району.

Мені запам'яталась ту
ристська дружба. Два роки 
тому ходили шкільним зако
ном у Кримку, що на Мико- 
лаївщині. Там громили во
рога народні месники, там 
вийшла перша партизанська 
газета «Іскра». Зустрічались 
з ветеранами, оглядали пар
тизанські пам’ятки. А потім 
біля вечірнього вогнища 
говорили про побачене. 
І кожен в думці клявся 
не забути. І так хороше бу
ло знати, що поруч — друг, 
який все розуміє. Ми закін
чили школу, роз’їхались. Та, 
як випаде час, зустрічаємось 
разом, розповідаємо про 
знайомих. І обов’язково 
згадуємо Кримку...

Повернувшись до Кіровограда, учасни
ки зльоту завітали в парк культури імені 
Леніна, до підніжжя пам'ятника Іллічу 
поклали квіти.

В Палаці культури імені 50-річчя СРСР 
відбулося закриття зльоту. Перший сек
ретар обкому ЛКСМУ М. Гайдамака, на
чальник обласного штабу походу Герой 
Радянського Союзу В. О. Верхоланцев, 
перший секретар Гайворонського райко
му комсомолу Світлана Русанова згада
ли про здобутки молоді під час далеких 
і близьких мандрівок, дали оцінку робо
ті зльоту.

М. Г. Гайдамака вручив нагороди учас
никам змагань під час проведення зльо
ту, відзначив тих, хто найбілош сумлінно 
попрацюваа у поході шляхами слави 
батьків.

ЦЯ зустріч відбулася 
в актовому залі Кі

ровоградського інституту 
сільськогосподарського 

машинобудування: сту
денти вітали члена роз- 
відгрупи «Голос» Олек
сія Трохимовича Шапо- 
валова.

Вечір розпочався де
монструванням фільму

«Тепер їх можна назва
ти», присвяченого геро- 
ям-розвідникам групи 
«Голос», що діяли ра
зом з польськими патрі
отами - партизанами^ у 
Кракові. Відступаючи, 
фашисти підготували усе 
для того, щоб зірвати 
місто, перетворити його 
у руїни. Але, дякуючи 
героїчному подвигу 
польських патріотів та 
радянських розвідників, 
плани ворога були зі
рвані.

Серед героїв був і 
О. Т. Шаповалов —- ни
ні житель м, Кіровогра
да, почесний громадя
нин міста Кранова. Він 
розповів студентам про 
ті буремні роки, про пе
режите ним і його бли
зькими друзями Є. Бе
резняком, — керівни
ком групи «Голос», ра
дистами А. Цирателі і 
Є. Велогодською.

До цієї зустрічі пра
цівниками інститутської 
бібліотеки була органі
зована виставка книг, 
присвячена бійцям н 
видимого фронту,

А. ГАЙНУЛЛІН, 
завідуючий кабіне
том філософії і на
укового комунізму 
Кіровоградського ін
ституту сільсько
господарського 
шинобудузання.

Цей зліт назавжди залишиться д наших спогадах. 
Туристська дружба і урочистість меморіальних хвилин 

все це хвилює серце і викарбовується в пам’яті.
Найбільше запам’яталось покладання гірлянди слави 

до могили Невідомого солдата г кріпосних валах. Це
ремонія вразила не лише кількістю учасникіз, напру
женими спалахами смопоскипіо і барвами вогнів салю
ту. До сліз зворушила щирістю клятви делегатів зльоту 
* ‘Г‘ стаР®ньких жінок. Хіба таке забувається?

Мені приємно, що на змаганнях з кульової стрільби 
я став «срібним призером»», вибивши 42 очка.

ІІу, і звичайно, запам’ятаємо ми воїнів Кіровоград
ського гарнізону, які допомагали проводити зліг. Ко
мандиром нашого світловодського взводу був молод
шим сержант Віталій Подргз, В тому, що наша команда 
у воєнізованій грі взяла за трофей прапор «противни
ка» та зайняла друге місце, ми завдячуємо і умілому 
командуванню Віталія. Спасибі тобі, товаришу молод
ший сержанті

М. ДАНЧЕНКО, 
делегат зльоту.

? : \ ■<
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ft травня року- „МОЛОДИЙ КОМУНАР«- 3 втор»

(ШЛЯХАМИ СЛАВИ БАТЬКІВ»

За краще висзітленмя походу на стен
дах; перше місце здобули активісти з 
!>ТЛОВОДСЬКОЇ дитячої морської флоти
лії; другими призерами стали учні Паз- 
гиської середньої школи імені Су- 
Хомлинського. Серед альбомів, а яких* 
зібрано матеріали походу, найбільшої 
уваги заслужили роботи учнів Олек
сандрійського індустріального технікуму 
та Саітловодського радіозаводу. Кра
щим фільмом про похід стала стрічка 
кінопюбителів Мартоіванівської серед
ньої школи Олександрійського району 
Жв заставі земляка». Серед пісень, 
представлених на конкурс, першим при
йом відзначена пісня новоукраїнських 
авторів В. Дануци та Д. Валуци.

Грамоти та призи* вручено також кра
щим спортсменам, які мали найвищі до-

сягнення під час складання нормативів 
ГПО, нагороди отримали автомобілісти.

Третій обласний зліт учасників Всесз- 
^ЗНОГО походу молоді місцями револю
ційної, бойової та трудової слави ра
дянського народу закінчив свою роботу. 
Повернулись а міста і села юнаки та дів
чата, які брали участь в урочистих мані
фестаціях, зустрічались з ветеранами 
праці, героями війни. Полум’я факеліз, 
з якими вони пройшли до постаментів 
солдатам-визволителям, не згасло. Воно 
вестиме молодь і далі. Бо похід про
довжується. Бо ми, молодь сімдесятих 
років, спадкоємці слави своїх багькіз. 
На нас покладено велику місію: ми має
мо наказ батьків сповна завершити діла, 
що почали вони.

«ТАК КРОКУЙ ЖЕ, ТОВАРИШ ПІСНЯ!»
Вона з ними завжди. В навчанні і пра- 

цїт-4 походах і на зльоті. Бадьора_пісчя, 
пісня-друг.

... «Ку-ку. Ку-ку», — кликала зозуля до 
прохолодного гаю. І жайворонок зали
вався десь над головою. Але на нього 
не глянеш, бо на небі — яскраве сонце, 
яке нагонить спеку на узлісся, на поле, 
на курну дорогу. А там з’явились рівні 
чотирикутники-делегацій, і тиші не ста
ло. Над колонами в’ється пісня. Учас
ники зльоту готуються до важливого 
змагання-конкурсу на краще вико
нання маршової пісні.

На трибуні — жюрі конкурсу: льот
чиця прославленого жіночого Таман- 
ського авіаполку Герой Радянського Со
юзу Антоніна ^Федорівна Худякова; Ге
рой Соціалістичної Праці свинарка кол
госпу імені Карла Маркса Новоукраїн- 
сьхого району Катерина Яківна Степа
ненко, перший: секретар обкому комсо
молу М. Г. Гайдамака, офіцери Кірово
градського гарнізону, працівники обко
му комсомолу, та ЦИ ЛКСМУ.

— Товаришу голова жюрі! — здає ра
порт завідуючий відділом оборонно- 
масової та спортивної роботи обкому 
комсомолу О. К. Кесяненко. — Учасни
ки зльоту вишикувалися для проведен
ня конкурсу на кре.ще виконання мар
шової пісні.

За умовами конкурсу треба урочис
тим кроком пройти повз трибуну, роз
вернутись і пройти знову, співаючи 
маршову пісню. Завдання неначе й не
складне, та й крокувати всього сто мет
рів, але не кожному вдалось подолати 
гідно ту відстань.

Ось марширують делегації слідопитів 
усіх районів та міст області. Чотирикут
ні каре юнаків і дівчат, одягнених у свій 
форменими одяг. Ідуть делегати Ново- 
українського району. Вони співають 
свою пісню «Безіменних не буде солда
тів», написану самодіяльними авторами 
Д. Валуцою та В. Дануцою. І жюрі з за
доволенням виводять в графах «Пісня» 
оцінку «п’ять з плюсом». Але треба ще

й витримати крок, — і це не зозсім 
добре у них виходить.

Аж ось на старт виходить делегація 
слідопитів Компаніївського району. Ко
ротка команда — і стрій рівняється на
право. Крок — неначе карбований, ше
ренги — вирізняні під лінійку. Навіть 
поважне жюрі но витримує і аплод/є 
разом з усією шеренгою учасників зльо
ту.

А компаніїїзська група вже розгорну
лась і пісня перемагає оплески.

Веселый парень с автоматом 
Поправил скатку за спиной, — 

заспівує Олександр Павленко, секретар 
комсомольської організації колгоспу 
імені Кірова. І все каре разом підхоп
лює приспіз.

За годину жюрі підбило підсумки. Рі
шення одноголосне: перше місце кон
курсу належить делегації Компаніїзсько- 
го району. Друге посіли новоукраїнські 
туристи, третє — делегати Кіровоград
ського району.

М. ВІДЕНКО.

Мужнім героям — піонерський салют 
(фото внизу). Бадьора пісня — нероз
лучний супутник. А Любі Кузьменко 
пісня подобається особливо (фото в 
центрі). Таким був один із епізодів воє
нізованої гри (фото вгорі).

Допоміг З ЄМЛЯК
На зльоті нашим взводом, 

який складався з учасників по
ходу комсомольців і молоді 
Компаніївського району, ко
мандував солдат Кіровоград
ського гарнізону Юрій Шейко. 
Всі ці дні він був з нами. Від
шліфовував урочистий крок 
шеренги і турбувався про наш 
відпочинок. Юрій доклав чи
мало сил, щоб наша делегація 
завоювала першість у конкур
сі на краще виконання маршо
вої пісні. І ця перемога ще 
приємна тим, що Шейко пішов 
до лав Радянської Армії з 
Компаніївки.

Служи і далі так, Юро!

В. РОТНИХ,
делегат зльоту.

Й шоферів, представни
ків міст і районів Кіро- 

воградщини боролися за 
першість на обласному кон
курсі молодих водіїв, кот
рий відбувся 9 травня, ос
таннього дня зльоту «Шля
хами слави батьків».

Траса довжиною 400 мет
рів. Усього 400 метрів. Але 
перешкод тут стільки, що 
вистачило б на довгі кіло
метри звичайної асфальто
вої дороги. І змійка, і габа
ритні ворота, і пеньок, й 
інші складні фігури. А по
чинається з «тещиного дво
рика», із розвороту на об
меженій площі. Саме, тут, у 
«тещиному дворику», до
пустив першу помилку пер
ший учасник конкурсу Гри
горій Петренко.

— Знімається Із траси, — 
оголосив головний суддя зма
гань, суддя всесоюзної' катего
рії, старший інструктор військо- 
во-технічної підготовки обкому 
ДТСАЛФ Василь Іванович Ма- 
шук,

Улаа настрій у Григорія, » 
усіх учасників змагань; Ллє 
виявилось, що Петренко не був 
присутній лід час останнього

інструктажу і тому не знав усіх 
умов подолання траси. Суддів
ська колегія дозволяє йому 
стартувати знову.

І ось — той самий «те
щин дворик». Та на цей раз 
обходиться без помилок.

25 учасників взяло учзсть 
у конкурсі молодих водіїв, 
що проводився обласним 
комітетом комсомолу й об
ласним номітетом ДТСААФ. 
25 вправних шоферів пред-

жу. Він і в далеких рейсах но 
допускає порушень, талон у 
нього, як кажуть, чистенький, 
без проколів, котрі б свідчили 
про недисциплінованість.

Третє місце — за Іваном За
болотним, шофером Вільшан- 
ського райоб'едпання «Сіль-

МАЙСТРИ «ВИЩОГО ПІЛОТАЖУ»
міні г

Григорій здійснює роззо- 
рог, далі проходить крізь 
габаритні ворота, ще далі 
— круг, змійка, пеньок... 
Хронометр відраховує се
кунди. 60, 100, 120, 169 і
зупиняється на відмітці 167. 
З хвилини 7 секунд — час, 
протягом якого подолав 
400 метрів Григорій Пет
ренко, шофер Олексзндріа- 
ського райкому комсомо
лу. Плюс ЗО штрафних 
очок. Із сумою 197 очок 
Григорій, який старт/ааз 
під першим номером, захо
пив лідерство і до кінця на 
здавав його.

ставляли усі міста й райони 
Кіровоградщини. І треба 
сказати, що вони досить 
таки вміго кермують маши
ною.

Другим був Псіро Рибалко з 
Олександрійського автотран
спортного підприємства Л< 10002. 
Він єдиний пройшов трасу без 
жодного штрафного очка. Ного 
сума — 200 очок, за такий час 
подолав грузовик, кермований 
ним, дистанцію. Петро — один 
з кращих водіїв у сяоєму під
приємстві, кандидат у члени 
КПРС. Лише півроку, як він 
повернувся з військової служби, 
але і за цей короткий час встиг 
здобути популярність у КОЛІ 
своїх товаришів, його шанують 
І ветерани, ті, за плечима яких 
десятки років шоферського ста-

госптсхнікп». Лише одна не
значна помилка обійшлася йо
му у 20 штрафних очок.

А потім — вишикували-ь 
усі учасники, всі вправні во
дії. Заступник голови об
ласного комітету ДТСААФ 
Олександр Павлович Тєлє- 
гін вручив призерам жето
ни, які будуть їм пам’ят
кою про переможні метри 
складної траси.

Під час закриття зльоту 
перший секретар обкому 
комсомолу Микола Гайда
мака вручив Григорію Пет
ренку приз.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.
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«ШЛЯХАМИ СЛАВИ БАТЬКІВ»

Кликала „ЗІРНИЦЯ“
Табір розташувався у гаю, поблизу Під

лісного. Хлопці установлюють намети, дів
чата готують юшиу. І раптом — звуки по
вітряної тривоги. Миттю чотири загони ви
шикувалися на вихідному рубежі.

— Приготувати протигази, —- першим по
дав команду командир загону семикласник 
Микола Сьомім.

Майже одночасно цю ж команду дають 
інші командири.

Юнармійці швидко одягаюто протигази, 
діють за інструкцією, використовують на 
практиці всі навички і знання, які здобули 
на теоретичних заняттях. А по закінченні 
воєнізованої гри учні побували в музеї пар

тизанської слави, зустрілися з ветеранами 
війни, разом з ними ходили до партизан
ських землянок.

Так нещодавно проходили поєдинки внут- 
рішкільної «Зірниці», у якій брали участь 
чотири команди 6—7 класів — переможці 
попередніх змагань. У цих поєдинках виз
начилися кандидати до збірної команди, 
яка захищатиме честь школи на міських 
змаганнях.

Минулого року юнармійці нашої школи 
отримали чимало переконливих перемог: 
вони перемогли у міських, обласних зо
нальних змаганнях, успішно виступили у 
Чернівцях у фіналі республіканської гри.

Команда була серед шести перших, вибо
рола кришталевий кубок республікансько
го штабу цивільної оборони, вручений за 
відмінні знання з циаільної оборони.

Ми все робили, щоб захистити чемпіон
ське звання. Команди всіх класів уже ни
нішнього року стартували у цій грі 3—4 
рази. І у Знам’янському лісі, і на місце
вості поблизу Високих Байраків, де най іас- 
тіше ми проводимо «Зірницю», вибирали 
важкі траси, екзамени складали на 5-кіла- 
метровій дистанції: відточували вирази з 
15 військово-прикладних і спортивних ви
дів, готувалися з цивільної оборони, до 
змагань санітарних постів і сандр.ужин.

Ці старти стали доброю підготовкою для 
наших юнармійців до участі у поході по 
шляхах слави батьків.

1. БЄЛОКОНЄВ, 
викладач військової підготовки Кіро
воградської середньої школи № 34.
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В ЦІЛЬ
На стрільбищі кращі 

спортсмени змагались у влуч
ності стрільби з мілкокалібер- 
ної гвинтівки,

Перше місце посіла команда 
Кіровоградського району, дру
ге — стрільці з Устинівського 
району, на третьому місці 
спортсмени з Новгородківсько- 
го району.

В особистій першості серед 
юнаків найв.іучнішим снайпе
ром. виявився інженер колгос
пу імені Ульянова Новгород- 
ківського району Петро Тилю- 
та. Його результат — 44 очка 
з 59 можливих. Другим став 
апаратник Світловодського за
воду чистих .металів Микола 
Данченко, який «вибив» 42 
ечк* і третім — перший се
кретар Бобрниецького райкому 
комсомолу Олександр Рожео- 
іан<

З 69 очкіа, які взяла- на 
змаганнях з кульової стріль
би команда Кіровоградського 
району, 4? принесла їй. праців
ник райспоживспілки Піна Бу- 
дак. Дівчина стала найрезуль
тативнішим снайпером не ли
ше веред дівчат, а й серед 
юнаків.

Ж:
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РЕКОРД СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМУ
Ще звечора біля наметів олександрійської, кіровоградської 

та світл оводе ької делегацій панувало пожвавлення: бага
тьох учасників приваблювали матеріали стіннівок. Цікаво 
знати плани завтрашніх суперників, з якими доведеться зу
стрічатися па бігових доріжках, леїксатлетнчних секгорах 
і вогняному рубежі. І майже у кожній з газсі заклик: 
«Учасники походу «Шляхами слави батьків!» Здавайте нор
ми нового комплексу ГПО!»

Табір прокинувся разом з сонцем. Лише його промені 
освітили верховіття дерев, здається, лісова прохолода від
разу відступила, гай наповнився десятками 
А невдовзі фізкультурники вишикувалися 
Стрільиі від’їздили до Комплніївкн, водії - . _ ___
що в Кіровограді. На місці залишилися бігуни, спортсмени, 
які мали виступити у поєдинках з метання гранати та під
тягування.

Ось дається старт першого забігу на 1000 метрів. Відразу 
вперед виривається кірової радець Володимир Чабаненко. 
Ного дружно підтримують червоиозорівці. 1 юнак фінішує 
з непоганим часом — 3 хвилини 6 секунд.

Учасники всіх наступних забігів взяли цей результат на 
«приціл», Довго нікому не вдавалося поліпшити досягнен
ня. Ллє ось стартує Володимир Якушечкін. З кожним кро
ком він все далі підривається під переслідувачів, нарощує 
темп.

— йдеш на рекорд! Виграєш 6 секунд! — хтось Із това
ришів сповіщає бігунові на скільки він випереджає графік 
рекордного забігу після першої половини дистанції. 1 бігун 
все нарощує темп і легко фінішує. Його вітають товариші, 
Кіровограді^. 1 хоч судді ще не оголосили результат, усім 
ясно, що Володимир «вибіг» з трьох хвилин.

— Дві хвилини п’ятдесят дві секунди, — сповіщає суддя 
-Інформатор.

І знову вітають з успіхом Володимира — тепер уже пере
можця. Відмінно пробіг дистанцію його товариш по коман
ді — тракторист колгоспу імені ІЦорса Анатолій Культ. У 
командному заліку новоархангельці показали найкращий 
час. Несподівано для багатьох друге місце вибороли спорт
смені! Кіровоградського району. Цим успіхом вони зобов’я
зані Л. Кругляку, який був третім у особистому заліку. Л 
третє командне місце у команди Олександрії, яку представ
ляли учні Олександрійського індустріального технікуму.

Майже усі учасники забігів показали час кращий від нор
мативного — 3 хвилини 20 секунд, а третина — виконала 
норми на золотий значок.

Взагалі, олександрійці успішно виступали в усіх видах 
програми, У підтягуванні на перекладині нони задавали 
тон. Володимир Дяков підтягнувся 15, ті Оленсапдр Коснн — 
14 разів. У сумі команда набрала 29 очок. Цього виявилося 
досить, щоб на одне очко випередити вільшаннів, на два — 
світловодців і маловнеківців. Л найкраще у них вправах 
виступили токар світловодського заводу будконструкцій Вік
тор Нестеренко та слюсар Віаьшанського відділення «Сіль
госптехніки» Віктор Станков.

юних голосів, 
на майдані, 
на автодром,

ю. лівлшников.

@ Наша алреса і телефони
316050 ГСП, Кірожогрзд-50, ауп. Луначарсьното, 36.

Телефони; відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

БК 04684, Індекс 61 197
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КРАСУ 1 ГРАЦІЮ ДЕМОН

СТРУВАЛИ УЧАСНИКИ З'ЛЬО-

СЕМІНАР
1 )

Участі комсомольців тс 
молоді Світловодського 
району у Всесоюзному єн* 
замені по фізичній та 
військово-технічній підгою 
товці був присвячений 
черговий семінар секрета* 
рів комсомольських органі« 
зацій промислових підпри« 
ємств, будов, транспорту, 

. зв'язку, сфери обслугову
вання та колгоспів.

Учасники семінару по« 
знайомились з програмою 
нового Всесоюзного фіз« 
культурного комплексу- 
«Готовий до праці й оборо« 
ни СРСР».

Перед секретарями ком
сомольських організацій ви
ступив секретар міськкому 
ЛКСМУ О. Дзядок. Він під
креслив, що необхідно в 
кожній комсомольській ор
ганізації провести роз’яс
нювальну роботу щодо 
здачі норм ГПО, скласти 
графіки здачі цих; норм по 
організаціях.

Одночасно на семінар 
розглянули питання внутрі
спілкової роботи.
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НОГО

ФОТО

СТАДІОНІ ЄПОРТИВ-

КЛУБУ «ЗІРКА»,. НА

ВГОРІ ЮНІ ГІ.М,-

ПАСТКИ. ВНИЗУ - ВЕ’ПРНЯ

МАНІФЕСТАЦІЯ З ФЛКЕЛЛ-

ми,
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с. тишко, 
завідуючий організацій
ним відділом Світлово, 
ськото міськкому 
ЛКСМУ.

СПОРТ

А МОЖЛИВІСТЬ
БУЛЛ...

Знову уболівальники покида
ли стадіон розчарованим». На 
табло 2:2. Перший тайм матчу 
з командою- міста Луцькі! кі- 
ровоградці проірали 0:2, дру
гий виграли — 2:0. Була мо;к-- 
лнвість вписали в турнірну, 
таблицю ще два очка, — иа- 
жаль, Кацман не реалізував 
одинадцятим етровий.

ІЦо особливо помітно у грі 
двох останніх матчів —, ле, 
відсутність єдиного ансаіГи^. 
У першому таймі гри з луць
кими футболістами Кіровоград- 
ці не знаходили спільної мови, 
не були об'єднані єдиною на
ціленістю на ворота суперника. 

Звичайно, причина тут не 
єдина: керівництво команди
знає, що не всі гравці дійшли 
потрібної форми, ведуться по
шуки в остаточному складі 
команди, слабка фізична і 
тактична підготовка. Боліль
ники будь що бажають бачн- 

нідйомі 
вимог* 
б від- 
на по- 

...---- ------ ----------- відчути
доброзичливість трибун. Свист 
же на адресу своєї команди 
ще більше підсилює психоло
гічну нервовість футболістів, 
що в певній мірі теж € ОДНІ
ЄЮ з причин безбарвної гри- 
команди, м. сомов.

ти спою команду на 
і цілком зрозуміла їх 
лнвість. Ллє хотілося 
значити, що, виходячи 
ле, гравці прагнуть

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П'ЯТНИЦЯ, 12 ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Спортивна юність». 
(М). 10.15 — Художній фільм 
«Господар». (ЛІ). 11.50 — Те
ленарис «Творці». (М). 12.10 — 
«Запрошує концертна студія». 
(М). 13.15 — Новини. (М).
17.00 — «Подолянка співає 
Еесну». (Львів). 17.30 — Для 
старшокласників. «Ким бу
ти?*. (К). 18.00 — «Хроніка
тижня», (Кіровоград). 18.10 — 
«Показує рейдова». (Кірово
град). 18.25 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм. (К). 18.10 — До
50-річчя утворення СРСР, 
«Всесвітньо-Історичне значен
ня утворення і розвитку 
СРСР». (К). 19.00 — «За ва
шими листами», (ЛІ). 19.30 — 
Фестиваль мистецтва «Москов-

СЬКІ Зірки». (М). .20-30/]и7 
«Грорчість народів світу». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
2і.зо — Оперета Кальмана 
«Маріца», (М). 23.05 — «На
велогонці світу». (Чехословач- 
чина). В запису. 23.25 — по
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25 — 
«У світі науки і техніки». (ЛІ). 
17.0(1 — «Розповіді про профе
сії». (М). 17.30 - Кольорове
телебачення. Для дітей. «Умі
лі руки». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 - «Союз непо
рушний». (М). 18.30 — Л?-лЬОн 
рове телебачення. Телевізійний 
художній фільм. «Твір». (Лі). 
19 00 — інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.20 >- До
50-річчя Всесоюзної піонер
ської організації ім. В. і. Ле
ніна. «Зимородок». Телевяста- 
па. Частина друга. (К). 19-^ 
„ Музичний фільм- «Де б не 
був я». (К). 21.00 - Програма

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обиома ЛКСМу, г. Кировоград,

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

І X

«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Інтерклуб». 
(К). 22.15 — Старт. (К). 22.45
— Вечірні новини. (К).

СУБОТА, ІЗ ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Концерт з 
творів Ю. Мілютіна. (М). 10.15
— Програма мультфільмів. 
(М). і 1.00 — Науково-популяр
на програма «Здоров’я?. (М).
11.30 — «Життя танцю». (М),
12.30 — О. Софроиов. «Поема
часуж. Літературна компози
ція. (М). 13.00 — Художній
фільм «Сільський детектив». 
(М). 14.30 — Кольорове теле
бачення. «Музичні зустрічі». 
(М). 15.00 — Кольорове теле
бачення. «У світі твлрии». 
(М). 10.00 — «Міжнародна па
норама». (М). 16.30— Пробле
ми управління народним гос
подарством на основі застосу
вання економі ко-матемагнч- 
ннх методів і обчислювальної 
техніки. (М). 16.55 — Інтерба
чення. Кольорове телебаченні!. 
Чемпіонат Європи з футбола. 
Збірна СРСР — збірна Юго
славії. Чверть фіналу. (М). 
В перерві — новини. (М). 18.45
— «На полях країни». (М). 
,10.00: — Заключний концерт 
фестивалю мистецтв. «Лїосков- 
ські зірки». (ЛІ), В перерві — 
програма «Чай. (М). 21.30 —

«Злочин і покарання*. Перша 
серія. (ЛІ). 23.20 — Чемпіонат 
Європи : 
Передача 
су). По 
ни. (М).

з важкої атлетики, 
і з Румунії. (В запи- 

заніпчепні — нови*

ПРОГРАМА. 17.00ДРУГА .....................
До 50-річчя Всесоюзної піонер
ської організації ім. В. І. Ле
ніна. С. Михалков. «Дорогий 
хлопчик». 'Гслевистава. Части
на перша. (Дніпропетровськ). 
18.00 — Народний тслсунівср- 
ситет. (К). 18.30 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
18.55 — Художній телефільм 
«Ніч перед світанком». Перш* 
серія. (К). 20.00 - Програма 
«Час». (М). 20.30 — «На доб
раніч, діти!», (К). 20.40
Циркова програма. (К). 2|;3* 
— Художній телефільм «Ніч 
перед світанком». Друга 
рія. (К). 22.30 — Вечірні но
вини. (К).

Про можливі зміни я про
грамі вас повідомлять дни- 
тори. радіо і телебачення«
———і«^іі п--
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