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НАРАДА В КАЗАХСТАНІ
В місті Кокчетаві відбулася нарада перших секре

тарів обкомів партії, голів облвиконкомів, начальни
ків обласних управлінь сільського господарства, а та- 

. кож керівників ряду міністерств і відомств республі
ки. На нараді розглянуто питання виконання народно
господарського плану 1972 року, особливу увагу було 
приділено організації збирання врожаю і продажу 
зерна державі.

ІІа нараді з промовою виступив тепло зустрінутий 
присутніми Генеральний секретар ЦК І\ПРС топ 
Л. І. Брежнєв.

У роботі паради взяли участь член Политбюро ЦК 
КПРС, Перший секретар ЦК КП Казахстану тов. 
Д. А. Кунаев, члени бюро ЦК Компартії Казахстану 
тт. Б. Л. Ашимов, С. Б.Ніязбеков, В. К. Месяц, В. К. 
Севрюков, Л. А. Аскаров, М. Г. Лященко
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ПРО РОБОТУ комсомольських 
організацій по впровадженню 
В ЖИТТЯ КОМПЛЕКСУ «готовий
ДО ПРАЦІ І ОБОРОНИ СРСР»
Постанова VII Пленуму ЦК ВЛКСМ.

Здійснення програми побудови кому
ністичного суспільства у нашій країні, 
виховання всебічно розвиненої радян
ської людини вимагають дальшого по
ліпшення роботи, спрямованої на впро
вадження фізичної культури у життя 
народу.

У рішеннях XXIV з’їзду КПРС, доку
ментах партії і уряду, виступах Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. 1. Брежнєва підкреслено значення 
фізичної культури і спорту як важливо
го засобу зміцнення здоров’я, підвищен
ня продуктивності праці, підготовки мо
лоді до захисту Вітчизни.

Завдяки постійному піклуванню пар
тії і уряду в нашій країні досягнуто 
значних успіхів у розвитку фізкультури 
і спорту, зміцненні матеріальної бази, 
підготовці фізкультурних кадрів.

Програмною і нормативною основою 
радянської системи фізичного виховання, 
іцо характеризує сучасний етап її роз
витку, е новий комплекс ГПО, який від
криває шлях до вирішення завдання пе
ретворення масового фізкультурного ру
ху на всезагальннй, який покликаний 
відіграти важливу роль у підготовці все
бічно розвинених молодих людей актив
них будівників комуністичного суспіль
ства.

Із введенням нового комплексу ГПО 
більш тісним стало співробітництво і 
спільна робота комсомольських, проф
спілкових, спортивних організацій, комі
тетів ДТСААФ по широкому залученню 
молоді до занять фізкультурою і спор
там.

Чимало комсомольських та піонер
ських організацій України, Білорусії, Ес
тонії, Вірменії, Горьковської, Ленінград
ської, Волгоградської областей розгорну
ли активну роботу по залученню комсо-

мольців і молоді до систематичних за
нять фізкультурою і спортом, по пропа
ганді комплексу. Тисячі піонерів і шко
лярів, юнаків та дівчат вже стали знач
кистами ГПО.

Однак у розвитку масового фізкуль
турного руху серед молоді, у підготовці 
до складання норм комплексу ГПО е 
ше серйозні недоліки.

Комітети комсомолу Азербайджанської 
і Таджицької PCP, Чуваської АРСР, 
Ставропольського краю, Орловської, 
Пермської, Новосибірської областей не
достатньо займаються повсякденного ко
піткою роботою по залученню молоді до 
систематичних занять фізкультурою і 
спортом, не мають справжнього уявлен
ня про стан фізичної і військово-техніч
ної підготовки молоді. Ще мало спор
тивних і технічних секцій. Слабо залу
чаються до роботи з молоддю провідні 
спортсмени, воїни запасу, що мають не
обхідний досвід, не ведеться дійова про
паганда фізкультури і спорту, нового 
комплексу ГПО. У піонерських таборах, 
таборах праці і відпочинку, в мікрора
йонах значна кількість дітей і підлітків 
не охоплена фізкультурно-оздоровчою 
роботою. Для занять спортом слабо ви
користовуються стадіони, спортивні за
ли, майданчики за місцем проживання. 
Не добилися активного залучення сту
дентів до регулярних занять спортом 
комітети комсомолу вузів і технікумів. 
Багато майбутніх спеціалістів не набу
ває практичних навичок організаторів 
фізкультурної роботи.

Комсомольські організації недостатньо 
займаються здійсненням початкового 
військово-технічної і фізичної підготовки 
призовної та допризовної , молоді.

(Закінчення на 2-й стор.).

КОМИШУВАТЦІ
«ОВОЛОДІВАЙТЕ ПРОФЕСІЄЮ МЕХАНІЗАТОРА!» — ЗАКЛИКАЮТЬ

Керівник учнівської виробничої бригади Н. А. КАЛИНИЧЕНКО визначає завдання групі 
учнів веред виходом в поле.

ГАР Т—У ШКОЛІ
ГІТАЛОВЦІВ
Хлібом стрічають гос

тей. ЙОГО ПІДНОСЯТЬ моло
дим у день їхнього весіл
ля. Хліб-сіль подає мети 
синові на порозі, рідного 
дому, коли той повергає
ться з далеких доріг...»

Ці слова ми взяли з тзо- 
ру Валі Курносової. Вона 
навчається у Комишуваг- 
ській середній школі, є 
членом учнівської вироб
ничої бригади, і, як і її 
друзі та подруги, з гор
дістю називає себе юною 
гіталовкою.

Два роки тому, за ініці
ативою комишуватських 
школярів учні Ноаоукра- 
їнського району зверну
лись до своїх ровесників 
із закликом — оволодіва
ти поофесією механізато
ре. Що стосується хлопців 
і дівчат із Комишупатого, 
то еони проходять добру 
хліборобську школу в уч
нівській виробничій брига
ді. Правління колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС що
річно виділяє їм площу

від 70 до 90 гектарів ор
ного поля, у їх розпоряд
женні три трактори, авто
мобіль, причіпний інвен
тар, кабінет механізації. 
Є в учнів старший друг і 
порадник — двічі Герой 
Соціалістичної Праці 
бригадир тра к т о р н о ї 
бригади О. В. Гіталов.

— Олександр Васильо
вич — частий гість наших 
школярів, — говорить за
вуч школи, керівник учнів
ської виробничої бригади 
Надія Андріївна Калини- 
ченко. — Завжди подасть 
добру пораду, поділиться 
хліборобським «секре
том». Тож вони й тягну
ться до нього, радо зу
стрічають у себе.

Вплив уславленого хлі
бороба на дітей дуже ве
ликий. І це наслідок того, 
що роботу в учнівській 
виробничій бригаді по
ставлено на справді на
укову основу. Члени 
бригади вивчають сільсь
когосподарську техніку,

ведуть з її допомогою 
роботи по посіву і догля
ду за сільськогосподар
ськими культурами, під
тримують тісний за язок з 
працівниками місцевого 
колгоспу, Кіровоградсь
кої науково-дослідної 
станції, Уманського сіль
ськогосподарського інсти
туту. На сорокагектарно- 
му полі ось уже кілька 
років хлопчики й дівчатка 
проводять досліди по сор- 
товипробовуванню пшени
ці. Ним керує агроном 
колгоспу Микола Іларіо- 
нович Білокінь, Минулого 
року школярі добились 
врожаю пшениці «Кавказ» 
по 71 центнеру з гектара, 
«Аврори» —по 56. Цього 
року в складних погод- 
них умовах з учнівського 
поля зібрано понад 40 
центнерів пшениці з кож
ного гектара, а «Кавказ» 
дав по 52 центнери.

(Закінчення на 2-м стор.).

реві обласного комітету 
КП України Д. С. Сиво
лапу.

— Сьогоднішній ювілей 
— це ювілей всієї україн
ської радянської літерату
ри, — сказав він. — Слава 
письменника — слава все
народна. Джерела її —- тут, 
на цій землі. І вони такі ж 
щедрі, як щедра і вдячна 
народна пам’ять.
(Закінчення на 3-й стор.).

В ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ
Село Нечаївка. Тут, у роз

логому безмежному степу, 
щедрістю масних чорнозе
мів котрого невичерпна, 
сімдесят років тому запо
чаткувалося славне ім'я од
ного з видатних представ
ників української радян
ської літератури.

Вже до початку мітингу

на майданчику біля примі
щення музею та пам’ятни
ка Яновському, ще запута- 
ного білим покривалом 
збираються колгоспники, 
члени республіканського 
обласного оргкомітету, чле
ни бюро РК КП України, 
гості та рідні письменника.

Короткою вступною про-

мовою мітинг відкриває 
перший секретар Компані- 
ївського райкому партії 
В. Д. Бабій. Він сердечно 
вітає нечаївців і всіх при
сутніх зі святом.

Урочисто звучать гімни 
Радянського Союзу та Ук
раїнсько» PCP.

Слово надається секрета-

Відкрито музей ІО. І. Яновс.ького.

Слово про Японського виголошує Олесь ГОНЧАР.
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ПРО РОБОТУ КОИСОИОЛЬСЬШ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ 
В ЖИТТІ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВИЙ ДО ПРАЦІ І ОБОРОНИ СРСР»

(Закіичення).
Не повністю використовуються засоби 

фізичної культури з метою зміцнення 
виробничої і громадської дисципліни та 
підвищення продуктивності праці, для 
активного і змістовного дозвілля юна
ків і дівчат. Не ведеться належна про
паганда фізкультурного комплексу ком
сомольськими газетами та журналами, 
молодіжними редакціями радіо і теле
бачення.

Надаючи великого значення дальшо
му поліпшенню фізичного та військово- 
патріотичного виховання молоді впро
вадженню комплексу ГГІО в життя, Пле
нум ЦК ВЛКСМ постановляє:

1. ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкомам, обкомам, окружкомам, мі
ськкомам, раіікомам комсомолу, первин
ним комсомольським організаціям здій
снити конкретні заходи, спрямовані на 
широке залучення молоді до система
тичних занять фізкультурою та спор
том, добиватися перетворення масового 
фізкультурного руху на всезагальннй, 
використати комплекс ГПО як важли
вий засіб всебічного розвитку юнаків та 
дівчат, підготовки їх до високопродук
тивної праці і захисту соціалістичної 
Батьківщини,

Завдання комітетів комсомолу — ви
ховувати у юнаків і дівчат прагнення 
постійно займатися спортом, вести напо
легливу повсякденну роботу по залу
ченню кожного комсомольця, молодої 
людини до занять.фізичною культурою, 
проводити спортивні змагання у комсо
мольських групах, школах, технікумах, 
вузах, па підприємствах та будовах, б 
установах, колгоспах і радгоспах, вико- 

і ристатй для цього всі наявні умови І
можливості, поширювати досвід кра- 

• щнх. Підтримати ініціативу передових
і комсомольсько-молодіжних колективів

• «Кожний комсомолець «=“ значкист
ГПО».

Комсомольські працівники та активіс- 
I ти зобов’язані показувати особистий 
і приклад у виконанні * вимог. Статуту 

ВЛКСМ про фізичне загартування і за
няття спортом, про підготовку до скла- 

, давня норм ГПО, бути організаторами 
: фізкультурно-масової роботи в комсо

мольських організаціях, брати безносе- 
’ редню участь у пропаганді та впровад

женні в життя комсомольських органі
зацій нового фізкультурного комплексу.

Фізичний розвиток, здоров’я молоді, 
її готовність до праці та оборони — ос- 

: повний показник ефективності спортив
но-масової роботи комсомолу.

2. Комсомольським організаціям не
обхідно посилити спортивну роботу в за
гальноосвітніх школах, училищах проф- 
техосвітп, технікумах і вузах, стати 
організаторами масових змагань, доби
ватися, щоб усі піонери, школярі, сту
денти повсякденно займалися фізкуль
турою та спортом, стали значкистами 
ГПО.

Скрізь у мікрорайонах, за місцем 
проживання створювати дитячі спор
тивні клуби, широко використати мож
ливості будинків та палаців піонерів, 
дитячих парків культури, піонерських 

таборів, таборів праці та відпочинку, 
клубів «Золота шайба», «Шкіряний м’яч», 
«Нептун», військово-спортивні ігри 
«Зірниця», «Орля» для залучення шко
лярів до регулярних занять спортом, 
підготовки до виконання нормативів ком
плексу ГПО.

Розвивати шефство підприємств, вій
ськових частин, спортивних шкіл, вузів, 
кращих спортсменів над школами, та 
профтехучилищами.

Комітетам комсомолу технікумів та 
вузів підвищувати відповідальність 
комсомольців за заняття фізкультурою 
і спортом, добиватися, щоб стати знач
кистом ГГІО було справою честі кожно
го майбутнього спеціаліста, організатора 
виробництва.

Разом з кафедрами фізичного вихован
ня та військової підготовки, правліннями 
спортивних клубів, радами колективів 
фізкультури, профспілковими організа
ціями та комітетами ДТСААФ, широко 
використовуючи факультети громадських 
професій, готувати з числа учнів і сту
дентів тренерів на громадських засадах, 
суддів по спорту, керівників спортивно- 
технічних гуртків, клубів, військово-пат
ріотичних об’єднань і таборів, організа
торів праці за місцем проживання.

Комітетам ВЛКСМ постійно розвива
ти фізичну культуру і спорт серед моло
ді, що працює, як важливий засіб під
вищення продуктивності праці, зміцнен
ня виробничої дисципліни.

. У центрі уваги має бути організація 
спротивно-масової роботи серед молоді 
в трудових колективах, цехах, бригадах, 
на виробничих дільницях, у гуртожит
ках, зонах відпочинку, особливо в неді
лю та святкові дні.

Комсомольським організаціям місті 
подавати молоді села необхідну допомо
гу у зміцненні спортивної бази, у підго
товці тренерів на громадських засадах, 
в організації змагань, розглядаючи цс як 
необхідну умову впровадження комплек
су ГПО в життя сільської молоді.

Комітетам комсомолу добиватися, щоб 
усі призовники стали значкистами ГПО. 
Разом з військкоматами, ДТСААФ, комі
тетами фізкультури та ДСТ, штабами 
цивільної оборони проводити що роботу 
у навчальних пунктах, у навчальних ор
ганізаціях ДТСААФ, військово-патріо
тичних школах і а об'єднаннях.

3. Комітетам ВЛКСМ разом із проф
спілковими та спортивними організація
ми, -ДТСААФ активніше використати 
фізкультуру та спорт в організації віль
ного часу молоді, поліпшити використан
ня стадіонів, плавальних басейнів, залів, 
майданчиків гімнастичних містечок, 
стрілецьких тирів та інших спортивних 
баз і споруд, закріпити їх за підприєм
ствами, навчальними закладами, устано
вами, скласти чіткі графіки праці. З ме
тою забезпечення повного завантаження 
створити на спортспорудах пости «Ком
сомольського прожектора ■>.

Разом із профспілками розширювати 
самодіяльне будівництво найпростіших 
спортивних споруд, повніше використа
ти матеріально-спортивну базу підпри
ємств, установ, навчальних закладів, бу- 

динкоуправлінь. Залучити до фізкуль* 
турко-оздоровчої роботи за місцем про
живання студентів, молодих спеціаліс
тів, педагогів, спортсменів-розрядяикіз, 
організувати їх постійне навчання. По
ліпшувати роботу пунктів прокату спор
тивного інвентаря, розширювати їх ме
ре.ж у.

Звернути особливу увагу на навчан
ня молоді, піонерів і школярів плаван
ню, активно поширювати досвід м. Вол- 
годонська, Електросталі по створенню 
малогабаритних басейнів і штучних во
дойм.

4. Комітетам ВЛКСМ поліпшити орга
нізацію Всесоюзного екзамену комсо
мольців і молоді, піонерів та школяріз 
по фізичній і військово-технічній підго
товці як важливого засобу широкого за
лучення юнаків і дівчат до занять спор
том, підвищення рівня їх фізичного 
розвитку і оволодіння військово-техніч
ними знаннями, успішного впроваджен
ня ГПО в життя молоді. Комсомоль
ським організаціям щороку проводити 
змагання з багатоборства комплексу 
ГПО серед комсомольців та молоді, 
піонерів і школярів.

Розвивати серед молоді туризм, залу
чати дедалі більше юнаків та дізчат до 
участі у Всесоюзному поході комсо
мольців та молоді місцями революцій
ної, бойової і трудової слави радян
ського народу.

ЦК ЛКСМ союзних республік, край
комам, обкомам комсомолу, Бюро міжна
родного молодіжного туризму ЦК 
ВЛКСМ «Супутник» розробити широку 
мережу маршрутів для подорожей та 
екскурсій по країні, вивчення соціаліс
тичної Батьківщини.

Широко практикувати туристські по
ходи рідним краєм, змагання з тури
стського багатоборства, воєнізовані ігри. 
Активно використати можливості моло
діжних таборів та баз для підготовки 
інструкторів на громадських засадах э 
туризму.

5. Першочергова роль комплексу «Го
товий до праці та оборони СРСР» в 
дальшому розвитку фізкультурного ру
ху, залученні кожної молодої людини 
до систематичних занять спортом і на 
цій основі до підготовки спортсменіз 
високого класу. Комітети комсомолу 
повинні постійно дбати про виховання 
гідної зміни радянських спортсменів.

Важливе завдання комсомольських ор
ганізацій — дальший розвиток ініціати
ви членів збірних команд країни, про
славлених спортсменів, майстрів спорту, 
спортсменів-розрядпиків по залучению 
широких мас молоді до систематичних 
занять спортом.

Пленум закликає багатотисячний за
гін радянських спортсменів включитися 
до активної пропаганди нового комплек
су, до практичної праці по підготовні 
його значкистів, показувати особистий 
приклад у виконанні нормативів та ви
мог ГПО.

Комітетам комсомолу розвивати у 
спортсменів навички організаторів фіз
культурно-масової роботи, широко залу
чати їх до керівництва гуртками, секція
ми, подавати допомогу у створенні умов 

для тренувань та зеденпя фізкультурно- 
масової роботи. Добизатися, щоб кож
ний спортсмен мав громадське доручен
ня по підготовці значкистів ГПО.

6. Успішне впровадження комплексу 
ГПО в життя є важливою умовою вдо
сконалення форм, стилю і методів робо
ти комітетів комсомолу по фізичному 
І військово-патріотичному вихозанню 
молоді.

Доручити бюро ЦК ВЛКСМ запрова
дити призи імені Ю. О. Гагаріяа для 
республіканських, крайових, обласних 
комсомольських організацій, то доби
лися найкращих результатів у розвитку 
фізкультурно-масової роботи серед ком
сомольців і молоді, піонерів та школяріз 
по впровадженню комплексу ГПО в 
життя.

Постійно підносити роль первині« . 
комсомольських організацій, рад колек
тивів фізкультури, піонерських дружин 
як основних ланок масового залучення 
юнаків та дівчат до систематичйих за
нять фізкультурою і спортом.

Необхідно рішуче боротися з форма
лізмом, кампанійщиною у залученні мо
лоді до занять фізкультурою і спортом» 
прагненням звести цю велику роботу 
до підготовки вузької групи спортсме
нів.

Підвищувати роль І відповідальність 
членів комітетів і бюро ВЛКСМ за ор
ганізацією фізкультурної і оборонно- 
масової роботи серед молоді на сенові 
комплексу ГПО.

Поліпшувати пропаганду комплексу 
ГПО. роз'яснювати його величезну роль 
у підготовці молоді до праці та захисту 
Батьківщини. З цією метою постійно ви
користовувати пресу, радіо, телебачення, 
народні університети фізкультури і спор
ту та інші форми агітаційно-масової ро
боти.

Обласні, крайові, республіканські, цен
тральні молодіжні газети та журнали 
мають стати активними пропагандистами 
І організаторами впровадження комплек
су ГПО в життя.

Широко розповідати про значкистів 
ГПО — ударників праці, про відмінників 
навчання, повніше використати заходи 
морального заохочення тренерів, людей, 
що працюють на громадських засадах, Т 
які добилися найбільших успіхів. Вруча
ти значки і посвідчення ГПО в урочис
тій обстановці.

Видавництву ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гзардия» впродовж 1972—1973 рр. 
випустити серію плакатів, брошур, ме
тодичних матеріалів на тему ГПО, Все
союзного екзамену комсомольців та мо
лоді, піонерів і школярів з фізичної та 
військово-технічної підготовки.

ЦК ВЛКСМ висловлює тверду впев
неність, що комсомольські організації 
разом із профспілками, ДТСААФ, спор
тивними комітетами і товариствами, ке
руючись рішеннями Комуністичної пар
тії, Радянського уряду про заходи по 
дальшому розвитку фізичної культури І 
спорту, й надалі спрямовуватимуть зу
силля па дальший розвиток фізкультур
ного руху, зроблять все, іцоб комсо
мольці, юнаки і дівчата були готові до 
захисту соціалістичної Батьківщини.
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Права на водіння трактора Олександр ГІРИЧ (зліва) 
одержав разом а атестатом зрілості. Тепер він працює в 
бригаді О. В. Гіталова. А. Сашко КЛОКЛР тільки робить 
перші кроки у оволодінні професією механізатора. Навчаю- 

у дев ятому класі* пік вшріив будову двигуна. Зараэ 
преходить у бригаду до свою старшого друга, знайомиться 
п роботою трактора,

Фото Ю. ЛІ ВАШИ И НОВА,

ГАРТ-У ШКОЛІ ГІТАЛОВЦІВ
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тягом останніх років 34 
учні школи залишились 
працювати в сільському 
господарстві. А уславлена 
тракторна бригада колгос
пу імені XX з'їзду КПРС 
на 65 процентів складає
ться із тих, хто свого часу 
навчався сіяти хліб у гіта- 

ловській школі.
Т> ОСЕНИ у школі —. свя- 

то врожаю. Підводя
ться підсумки роботи ви
робничої бригади, готує
ться виставка вирощених 
культур. Для дев’ятиклас
ників —» це особливий 
день. Тх приймають у юні 
гіталовці. Отоді звучать 
слова обіцянки завжди по
важати професію хліборо
ба. А для багатьох учнів 
— то присяга на вірність 
механізаторській профе
сії, бо найавторитетніша 
галузь серед школяріз — 
сільське господарство. Су
діть самі •— третина ви
пускників школи цього 

року пов'язала своє жит
тя із сільськогосподар
ським виробництвом.

Тож недарма якось на 
зустрічі з школярами пар
торг колгоспу Михайло 
Митрофанович Панасен
ко сказав:

•— Пам'ятайте, що доля 
нашого села — у руках 
юних гіталовців.

Учнівська виробнича 
бригада Комишуватської 
СШ — в районі не єдина 
гіталовська школа юних 
хліборобів. Здобувають 
навики сільськогосподар
ських професій учні Гло- 
доської, канівської, За- 
харівської та інших се
редніх шкіл. Щорічно за
лишаються працювати в 
селі близько вісімдеся

ти юнаків і дівчат. Юні гі
таловці стають достойною 
зміною.

Б. КУМАНСЬКИИ.
Новоукраїкський р-п.

В області закінчилися серп
неві наради вчителів. Питан
ня навчання І виховання сто
яли в центрі уваги педагогів, 
вони ділилися досвідом, вирі
шували складні питання уч
бового процесу

Робота школи на нинішньо
му етапі спрямовується в на- 

п1дХї.Т?ИЙИ Д° ЗО-річчя 
утворення СРСР та виконання 
постанови цк КПРС і Ради

РАДЯТЬСЯ 
освітяни
Міністрів СРСР «про запер- 
шения переходу до загальне? 
середньо» освіти молоді і. 
піт^А-.-,й розппток загальноос
вітньої школи».

На вчительській параді в 
пп«а*Н0му центр’ » доповіддю 
про завдання партійних, ра
дянських, профспілкових, КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ ошанізацій та 
органів народної освіти ви- 

‘Упнв другий секретар міськ- 
Голоип парТ* 1’ А. Сухачов. 
т2'?,2ва- міськвиконкому Б. Г. 
Токовий В своїй доповіді роз- 
иш’Д ПАИТ™П? підготовки 
СРСР д0 50-річчя утворення 

^Працювали предметні сек-

(Закінчення),

Є у Комишуватській се
редній школі хороший 
звичай. Раз на п’ять років 
до неї приходять випуск
ники. Сідають за парти, і 
Класний керіаник запитує:

— Як живете, «діти»? Чи 
здійснились ваші мрії? Чи 
вірний ви обрали шлях у 
ікитті?

І тоді піднімаються ко
лишні Петі і Галі, а тепер 
Петри Антоновичі І Гали
ни Іванівни, і по черзі зві
тують перед школою, пе
ред друзями. Одного ра
зу став «перед класом» 
інженер Володимир Кли
кам.

Він закінчив інститут, 
'зараз працює інженером 
в колгоспі «Україна». Ме
ханіком у цьому колгоспі 
<*■ випускник Комишуват- 
ської школи Віктор Іщеч- 
ко,

І це не виняток. Про-
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В ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ
(Закінчення).

Односельці пгісьменика — гід- 
ні мого імені. Це переконливо 
засвідчує виступ голови місце
вої артілі «Дружба» М. В. По
ліщука. Вій називає імена ор
деноносців Иечаївкм, імена тих, 
хто сьогодні квітниками будов, 
квітниками зелених насаджень, 
творить майбутнє свого краю.

До мікрофона підходить сиза 
жінка, в рисах обличчя котрої 
п.човлюється напрочуд знайоме. 
Це Олена Іванівна — рідна се
стра письменника,

Коли б живий був Юра, — 
звучить її проникливий голос, 
»- як би він здивувався, що 
відзначити його іменини зібра
лося стільки добрих людей, чиї

обличчя світяться тихою радіс
но і легеньким смутком. Смут
ком тому, іцо Юра так рано 
пішов з життя, радістю -- бо 
письменник Юрій Яновський 
живо і дів. Довга доля судила
ся його книгам!

Перед присутніми висту
пає лауреат 
Державних і 
ської премій, 
публіканського 
комітету —
Олесь Гончар.

Олесь Терентійович мам 
щастя знати Юрія Янов
ського особисто, спілкува
тися з ним.

Ленінської, 
Шевченків- 

голоаа рес- 
ювіпейного 
письменник

ЗУСТРІЧ В ОБКОМІ КП УКРАЇНИ
В комітеті КП України відбулася бесіда членів 

бюро обкому партії та виконкому обласної Ради де
путатів трудящих з київськими митцями, які приїха
ли в Кіровоград на відзначення 70-річчя з дня на
родження Ю. І. Яновського. В бесіді взяли участь 
другий секретар обкому КП України Д. П. Макси
менко, секретарі обкому КП України Д. С. Сиволап, 
Л. Ф. Кібець, перший секретар обкому ЛКСМУ 
М. Г. Гайдамака, заступник юловн облвиконкому 
Є. М. Чабаненко, завідуючим відділом пропаганди і 
агітації обкому партії І. П. Оліфіренко, другий сек
ретар міськкому КП України А. Д. Сухачов, голова 
міськвиконкому Б. Г. Токовий, письменники — голо
ва республіканського ювілейного комітету О. Т. Гон
чар, В. П. Козаченко, М. М. Шумило, І. М. Солда- 
тенко, С. П. Плачинда, Г. Г. Кияшко, скульптор, за
служений діяч мистецтв УРСР, професор І. В. Ма
когон.

Другий секретар обкому КП України Д. П. Мак
сименко познайомив гостей з економікою і розвит
ком культури області, розповів про змагання трудя
щих за гідне завершення другого року дев’ятої п’я
тирічки і зустріч 50-річчя утворення СРСР, відпозів 
на численні запитання.

— Яновський завжди мав 
нахил до героїки, до могут
ніх народних характерів, до 
епічного 
Тепер ми 
все це 
з цієї 
своїй 
душа 
якого 
Я переконаний, 
враження 
нечаївських краєвидів, спіл
кування з людьми, чиї ду
ші широкі, як оці степи, 
мали визначальне значення 
для всієї подальшої долі 
Юрія Івановича.

Під урочисті звуки орке
стру Олесь Гончар перері
зає стрічку покривала і пе
ред сотнями зачудованих 
очей постає прекрасне тво
ріння заслуженого діяча 
мистецтв УРСР, професора 
скульптора Івана Васильо
вича Макогона. На гранітно
му постаменті — бронзове 
погруддя письменника. Ми
ле юнацьке обличчя, висвіт
лене єдиним поривом, звер
нене кудись вдалечінь, 
мовби прозирає степові да
лі. Безперечно ж — це об
личчя поета і романтика. 
Іван Васильович дружив з 
Яновським, захоплювався 
ним і його творчістю. Його 
мисетцька удача позз сум
нівами. Сам автор тут же. 
Він розповідає про історію 
створення погруддя.

Присутні покладають до 
підніжжя пам'ятника квіти. 
Господарі і гості йдуть до 
майданчика біля фасаду 
музею.

Робітниця Людмила Васе- 
цька передає ключі від му
зею голові колгоспу 
«Дружба» М. В. Поліщуку. 
Подякувавши за чудову ро
боту, він звертається з про
ханням до секретаря обко
му КП України Д. С, Сиво- 
лапа перерізати стрічку і 
відкрити музей.

Запрошуються члени оргкомі
тету, гості. Екскурсію веде на
уковий працівник Р. Г. 'Гурбай.

Увагу відвідувачів привертав 
декоративне панно, виконане 
художником Володимиром Бо- 
лоховим. Суворі постаті верш
ників — на передньому плані.

У трьох експозиційних залах 
— матеріали, котрі розповіда
ють про життя і творчість 
Яновського: численні фотої ра
фії, перші видання творів, його 
автографи, книги з дарчими на
писами колег по перу, близьких 
і рідних. Серед них — автограф 
вірша Максима Рильського з 
присвятою Яновському.

Тут же особисті речі Юрія 
Івановича: костюм, піжама, з 
котрою він ніколи не розлучав
ся в дорозі, дорожня палиця, 
капелюх. Окремо — частина ін
тер’єру робочого кабінету, стіл, 
за яким були написані «Київ
ські оповідання», роман «Мир», 
книги з бібліотеки.

Свою книгу про іменин
ника дарує музеєві Сергій 
Плачинда. Почесні гості ли
шають автографи у книзі 
відгуків.

У сусідній Майорізці бі
ля пам’ятного знака

розмаху фрази, 
розуміємо, що 

починалося звідси, 
землі, безмежної у 

величі, щедрої, як і 
того народу, серед 
зростав письменник, 

що дитячі 
від споглядання Килина Чор< 

її називають 
Родичі і близькі 

обнімають ста-« 
з цей час з по- 
на баских конях 
юні вершники 

Заклопотані ко-

зібралися трудящі. На цьо
му місці колись була сади
ба Яновських.

Мітинг відкриває заступ
ник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко.

Підтримувана молодими 
жінками, повільно наближа
ється до людей бабуся. їй 
110 років. Це няня малень
кого Юрка - 
нуха, або як 
баба Келя. 
Яновського 
реньку. А 
над ставу 
вилітають 
Нечаївки.
респонденти запізніло аха
ють: тільки курява шлей
фом зависає над степом.

Під високим небом і лас
кавим південним сонцем за- 
мрійно вдивляється у щось 
своє, загадково прекрасне, 
шляхетний романтик. Струн
кі кортежі молодих тополь 
обрамляють його задуму.

За годину поряд з ним у 
сільському Будинку культу
ри розпочинаєтеся урочис
тий вечір. Доповідь про 
життєвий і творчий ШЛЯХ 
Юрія Яновського виголо
шує доцент Кіровоград
ського педагогічного ін
ституту імені Пушкіна А. П. 
Бойчук.

Гостей вітають юні піо
нери.

— Звідси, з цього благо
словенного, щедрого на 
таланти краю, помчали з 
світ вершники революції.

— Спасибі вам за те, що 
зи дбаєте про духовну 
скарбницю народну, — го
ворить перший заступник 
голови правління Спілки 
письменників України, лау
реат премії ім. Т. Г. Шев
ченка і республіканської 
премії М. Островського Ва
силь Козаченко. — Юрій 
Яновський вніс достойний 
вклад в розвиток багатона
ціональної культури радян
ського народу, який 
нині назустріч 50-річчю 
шої Батьківщини.

Секретар обласного 
мітету КП України Д. С. Си- 
волап вручає керівникам 
СПУ подарунок — порт
рет Юрія Яновського, а 
рідним ювіляра — пам’ятні 
сувеніри.

По закінченні урочистої 
частини відбувся концерт.

йде 
на-

Ko-

В. ОЛЕКСЛНДРЕНКО.

ВІН
В

ажо

На гранітному постаменті — бронзово погруддя иись- 
менннка.

На фото: запис у книзі відгуків робить Сергій 
ПЛАЧИНДА (вгорі).

Тут була хата, в якій народився видатний земляк, 
(Фото внизу).

Фото В. КОВПАКА.

НАШ СУЧАСНИК
КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТІ ЗБОРИ, ПРИСВЯЧЕНІ 70-РІЧЧЮ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА 

Ю. і. яновського
До цього радісного прекрасного залу 

Палацу культури імені 50-річчя СРСР 
представники громадськості зібралися, 
щоб словом палким і щирим квітчати 
вінок слави визначному українському 
радянському письменникові Юрію Іва
новичу Яновському.

Відзначення будь-якого ювілею 
менше ВСЬОГО . ............. . ............ ........
мадянському 
підкреслення 
ТО ПОДІЇ, 41!
дини.

Значимість
Яновського випробувана часом і яскра
во засвідчена не тільки видатними літе
ратурознавчими авторитетами, а й вели
ким духовним впливом, який творчість 
письменника справляє і справлятиме на 
пас і наступні покоління.

Якщо вже мовлено про славу, то менніо 
всього дбав про неї, як і кожен справжній тпо- 
рець, автор «Вершників». Натомість було 
невтримне бажання сказати пристрасно, схви
льовано, високо, сказати так, як оповідали ве
личні епоси, оспівати пнсокопостично роботу', 
що здійснювали її вершники революції.

і Юрію Яновському вдалося 
ня своєї душі. Та так, що ми 
полонені його образами, його 
кликом.

Відзначення ювілею — це і 
тої солідарності. Солідарності 
ням, яко йшло від роботи шанованої людини. 
Ми ’по-праву можемо сьогодні сказати: по
мисли ІОрія Яновського — цс помисли нашо
го живого сучасника.

«Треба любити майбутнє, не шкодувати для 
цього життя», — писав Ю. Яновський. Хіба 
можна бути не солідарним а ним покликом 
нашого земляка? Бо ж хіба є ще такі люди, 
як радянські, які так безкорисливо дбають у 
творчих буднях саме про майбуття. Майбуття

це
данина звичайному гро- 

етикзтові. Це, передусім, 
суспільної значимості чи 

то діяльності окремої .110-

творчого подвигу Юрія

вііконатії рвік- 
І сьогодні 
мислями і

зв- 
по-

навираження 
з тим звучан-

для своїх дітей, наступних поколінь, майбуття 
для Інших народів!

...В президії — члени бюро обкому і 
міськкому КП України, члени виконко
мів обласної та міської Рад депутатів 
трудящих, представники тромадських 
організацій, а також гості — письмен
ники Олесь Гончар, Василь Козаченко, 
Іван Солдатснко, сестра 10. І. Яновсько
го — О. І. Японська і браг М. І. Янов
ський.

■ Збори відкриває голова виконкому 
міської Ради Б. Г. Токовий.

З доповіддю «Слово про Юрія Япон
ського» виступає завідуючий кафедрою 
української літератури педінституту іме
ні О, С. Пушкіна доцент А. П. Бойчук.

Тепло зустрічають учасники зборів 
появ}' на трибуні голови республікан
ського комітету но відзначенню 
10. І. Яновського письменника 
Гончара, Василя Козаченка.

Слова шани говорять робітник ,. .. 
Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» В. Ф. Трохимчук, за
служена вчителька УРСР Д. Ф. Гаври
ленко, голова обласного літературного 
об’єднання В. О. Погрібний, поет В. О. 
Базилевський.

Уважно слухають присутні хвилюючі 
розповіді рідної сестри письменника 
О. 1. Яиовської, пенсіонера С. О. Тюрі- 
на, який сім років .сидів за однією пар
тою з письменником.

Урочисті збори трудящих відбулися 
також в Комнаніївпі.

ЮВІЧЄІО
Олеся

ордена
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Двадцяту Олімпіаду відкрита!
МЮНХЕН, 26 серпня. 

(Спец, кор. ТАРС). На но
вому стадіоні, що виблис
кує пластиковим «дахом», 
президент ФРН Г. Хейне- 
ман відкрив сьогодні XX 
Літні Олімпійські ігри, 

в історії сучасних 
клятву вірності

Вперше 
g олімпіад

--- • — ■ ——

принципам чесного спор
тивного суперництва ви
голосила жінка — 22-річна 
бар'єристка із збірної 
ФРН X. Шюллер. Спалах
нув в овальній чаші Олім
пійський вогонь, і в небо, 
символізуючи притаман
ний цим найбільшим спор

тивним форумам дух ми
ру, дружби і солідарності 
посланців усіх континен
тів землі, злетіли тисячі 
голубів.

Яскравим, барвистим 
був парад спортсменів із 
122 країн. (На Олі//піаду 
приїхала рекордна кіль
кість учасників — 10125).

На церемонії відкриття 
були присутні Генеральний

секретар ООН К. Вальд
хайм, канцлер ФРН 
В. Брандт.

27 серпня стане першим 
з п'ятнадцяти «робочих» 
днів Олімпіади. В її про
грамі — 21 вид спорту. І 
в усіх, крім трав'яного 
хокея, виступлять радян
ські спортсмени, яких в 
олімпійській збірній СРСР 
більш як п’ятсот,

Питання стоїть конкретно: фізкультурою і спортом повинна зай
матись не більшість, а ВСІ! Тільки на Кіровоградщині в цьому році 
треба буде підготувати понад 60 тисяч значкистів. Цифра значима. 
Та аналіз справ на місцях показує, що справитись з таким завдан
ням нелегко. Бо й понині замість цілеспрямованих дій фізкультурні 
активісти про впровадження нового комплексу ГПО звітують за
гальниками: пропагуємо, згуртовуємо групи, створюємо комісії, 
починаємо перші змагання. З цього приводу відбулася розмова в 
обласному комітеті г»о фізкультурі і сперту.

ось я довідуюсь, що в цьому ко
лективі лише 40 чоловік. Серед 
иих майже нема жінок і дівчат, і 
це в той час, коли тут тільки 69 
членів ВЛКСМ. Працює кілька 
спортивних секцій. Але їх робота

пущена на самоплив. 
Бо ні змагань, ні чіт
кого спрямування до 
русла майстерності не 
видно. І коли почав 
Ганник готувати кол-ШТРАФНІ—«В КОМПЛЕКСІ»...

• ДОПУЩЕНО ПРОРАХУНКУ В ПІДГОТОВЦІ 
ЗНАЧКИСТІВ. ЧОМУ ТАК СТАЛОСЬ? ДІАЛОГ 
ПРО ЦЕ ВЕДУТЬ НАЧАЛЬНИК ОРГВІДДІЛУ 
ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ПО ФІЗКУЛЬТУРІ 
І СПОРТУ ВОЛОДИМИР СУРЖАН І КОРЕС
ПОНДЕНТ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Кореспондент. Це закономірно, 
що першими визначились в цій 
справі провідні колективи фіз
культури — ентузіасти з Кірово
градського олійжиркомбінату, за
воду «Червона зірка», представ
ники ДЮСШ. Ео
ни подбали і про 
пропаганду нор
мативів та вимог 
комплексу, взяли
ся за підготовку 
кадрів, будівницт
во та обладнання 
спортивних спо
руд. Новий ком
плекс сприяє роз
ширенню шеренг 
фізкультурник і в. 
Цього й слід було 
чекати. Та як не 
прикро, але трап
ляється і проти
лежне. Чому! Хто 
винен в цьому?

В. Суржан. Не 
новина, коли ска
жу, що лише там 
помітні успіхи, де
за справу беруться не одні 
фізкультурні активісти, а за неї 
вболівають всі громадські органі
зації, керівники підприємств, кол
госпів, установ. На «Червоній зір
ці» про введення в дію комплек
су подбали паргкем заводу, 
профспілкова та комсомольська 
організації. В кожному цеху, на 
кожній дільниці товариші прой
нялися відповідальністю за спра
ву, яку треба вирішувати негай
но. Ось і результати відрадні. Та
ка ж прихильність до цієї справи 
і на підприємствах Олександрії, в 
Знам ямському локомотивному 
депо. Та дивна позиція в низо
вих колективах фізкультури, які 
об'єднані в спортивне товарист
во «Колос». Перш за все, вражає 
такий факт. З усіх зайнятих в 
сільському господарстві нема й 
п’ятої частини трудівників, які в 
тій чи іншій мірі охоплені спор
тивно-масовою роботою. Напри
клад, у Бобринецькому районі 
під час перевірки ми виявили, що 
в колгоспі імені XX з’їзду КПРС з 
числа колгоспників лише 9,8 про
цента їх — в колективі фізкуль
тури. Подібне співвідношення і в 
колгоспі імені Суворова, імені 
Котовського, «Україна». А коли я 
поїхав в колгосп Перше травня 
Петрівського району, ще більше 
здивувався. В селі Чечеліїаці 
майже дві тисячі трудівників. В 
районній раді ДСТ «Колос» пові
домили, що інструктор по спорту 
Микола Ганник згуртував тут не
поганий колектив фізкультури. І

госпників до складання нормати
вів комплексу, то залучив до цієї 
справи тих, хто раніше займався 
спортом, Отже, одразу видно, 
що тут неправильно зрозуміли 
завдання.

КОРЕСПОНДЕНТ. Разом з фізкуль
турними організаціями нині мають 
об єднати свої зусилля і комсомольські 
активісти. Для прикладу візьмемо 
комсомольську організацію колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархаїігельського 
району. Очевидно і тепер, коли стар
тував новий фізкультурний комплекс, 
комсомольці з Надлака стали прикла
дом для Інших?

В. СУРЖАН. На цей колектив фіз
культури ми не могли не звернути ува
ги. В ньому нараховується 217 кол
госпників — 155 чоловіків, 62 жінок і 
дівчат. Тут Василь Скоромний, секре
тар комсомольської організації і голо
ва колективу фізкультури очолив ко
місію по комплексу ГПО. І цс викли
кало в нас здивування: а де інші ак
тивісти? Скоромний за все береться 
один. Ось і найголовніший прорахунок. 
Осторонь важливої справи — правлін
ня колгоспу, громадські організації се
ла. І наслідок, звичайно, невтішний: в 
колективі фізкультури не влаштовую
ться змагання, свою спартакіаду теж 
пс організовано. В селі не подбалн~про 
обладнання легкоатлетичного комплек
су, не побудували гир.

Кореспондент. Будівництво
спортивних баз, контроль за ви
користанням наявних — це теж 
справа невідкладна. Будуються, 
скажімо, Палаци культури. За про
ектом там повинні бути і спортив
ні зали. Але в більшості випадків 
їх забирають для іншого викори
стання. .Чому ж тут осторонь об
ласний комітет по фізкультурі і 
спорту?

В. Суржан. Ми ставили вимогу 
перед керівникам^ господарств. 
Проте в багатьох випадках вони 
глухі до наших прохань. Планува-

ли в колгоспі «Шляхом Леніна» 
Новоукраїнського району прибу
дувати коло Палацу культури 
спортивний зал. Поки що готу
вання до цього тільки на папері. 
І стадіон не обладнується. Хоч 
відпущено на це кошти. Подеку
ди приміщення для спортсменів 
використовують як танцювальні 
зали, кабінети, майстерні для ху
дожників, комори. Непогані бу
динки культури в колгоспі «Друж
ба» Вільшанського району, імені 
Фрунзе, «Росія», імені Ульянова, 
імені Щорса Ульяновського райо
ну. Але взимку спортсменам тре
нуватись ніде. Отже, треба поста
вити рішучу вимогу щодо цього 
перед правліннями колгоспів, ви
конкомами сільрад.

Кореспондент. На минулій спар
такіаді України представники Кі- 
ровоградщини були одними з 
перших в своїй групі. Але з ок
ремих видів спорту наша коман
да мала штрафні очки. Мінус 
одержали зокрема з плавання. 
Чому о області слабо розвиває
ться цей вид спорту?

В. Суржан. Так, плавання — 
справді наше упущення. Ми не 
маємо досвідчених тренерів, не 
маємо потрібних баз. Можна їх 
обладнати і в Новоархангельську, 
і в Петровому, і у Вільшанці, і ь 
Олександрівці. Але як організує 
змагання з плавання той же Ми
кола Ганник з Чечеліївки, коли в 
нього навіть секундоміра нема.

Кореспондент. Мені здається, 
що керівники підприємств і гос
подарств не відмовилися б допо
могти молоді, якби фізкультурні 
та комсомольські активісти при
йшли до них з конкретними про
позиціями щодо підготовки баз.

В. СУРЖАН. Згоден з таким тверд
женням. Тільки ми часом зустрічає
мось з протилежними фактами. Напри
клад, в Кіровограді біля швейної фаб
рики споруджено типовий фізкультур
ний комплексний майдан. Йдеш там в 
суботу — нема иікого, п неділю — 
знову тиша. А кошти на його облад
нання витрачено чималі. Послаблена 
робота і на спортивних майданчиках 
при будинкоуправліннях.

КОРЕСПОНДЕНТ. Який же вихід з 
становища?

В. СУРЖАН. Ми почали перевірку 
будівництва та експлуатації спортив
них споруд. Цілі рейдові бригади ви
рушили в дорогу. Особливо ретельно 
стежимо за тим, щоб на стадіонах 
тривалий заняття у вихідні дні.

КОРЕСПОНДЕНТ. Відомо, що при 
масовій підготовні трудящих до скла
дання нормативів комплексу ГГ10 
першочерговою е проблема кадрів. Як 
вона вирішується?

В. Суржан. Щодо підготовки 
громадських інструкторів, то ми 
вжили конкретних заходів. В ра
йонах проводяться семінари, прий
маються заліки.

Взагалі нам треба поліпшувати 
пропаганду фізкультури і спорту 
серед населення, особливо серед 
молоді. Треба проводити бесіди, 
лекції, спортивні вечори. І сього
дні треба від готувань, організа
ційних заходів переходити до ді
ла: на стадіоні, в спортивному 
залі повинна випробовувати себе 
якнайбільша кількість трудівників 
нашого краю, комсомольці, шко
лярі.

(М). 10.20 — «їхали в трам
ваї Ільф і Петров». Телезі- 
зійний художній фільм. (№). 
11.30 — «Людина і її діло». 
Теленарис. (М). 12.00 — Ко
льорове телебачення. На XX 
Літніх Олімпійських іграх. 
(Мюнхен). 14.00 — Новини.
(М). 16.30 — «Наука — сіль
ському господарству». (М). 
17.00 — Для школярів. «Твори, 
видумуй, пробуй'.». (М.) 17.30 
— Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього
фільму «Подорож за посміш

кою». З серія, (М). 18.00 — 
«Хроніка тижня». Спеціаль
ний випуск, присвячений 
святкуванню 70-річчя з дня 
народження Ю. 1. Яновсько- 
го (К-д). 18.15 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.10 — «Обличчя друзів».
(М). 20.00 — О. Пнсемськіїй.
«Тисяча душ», 2 частина. (М). 
21.00 — Програма «Час»,
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. На XX Літніх Олім
пійських іграх. (Мюнхен).

24.00 — Новини. (М). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 17.00 — «Телеві
зійний екран пошани». (Дні
пропетровськ). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «Здоров’я».
(М). 18.40 — Кольоропе теле
бачення. Концерт словацько
го ансамблю народного тан
цю «Лучннця». (М). 19.10 — 
О. Островськиіі, М. Соловйов
— «Одруження Бєлугіпа». Ви
става Московського драматич
ного театру імені К. Стані- 
славського. Під час перерви
— «На добраніч, діти!». (К)

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 29 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольо
рове телебачення. «Ноктюрн»,
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Кіровоградський майстер спорту Валентин Бородай — призер 
республіканських та всесоюзних змагань з мотокросу,

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
БАГАТОДЕННА ВЕЛОГОН

КА фінішувала у Івано- 
Франківську. Тут змагалися 
колективи обласних рад ДСТ 
«Спартак».

Кіровоградці вибороли шос
те командне місце, а у осо
бистому заліку найкраще нн- 
ступив кандидат у майстри 
спорту Володимир Смншллев. 
Поступившись лише перемож
цеві — запорізькому майстру 
спорту Юрію Коломийцю, наш 
земляк виборов друге місце. 
Дистанцію 412 кілометрів пін 
подолав за 11 годин 2 хвили
ни 53 секунди.

Серед кіропограцціп слід 
відзначити ще майстра спор
ту Сергія Симоненка — пе
реможця третього етапу вело
гонки та олсксандрійця Во
лодимира Ткаченка (він був 
одинадцятим, випередивши 
багатьох іменитих спортсме
нів).

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В Уж
городі па особисто-комаїїд-

ній першості ЦР ДСТ «Ко
лос» з легкої атлетики кіро
воградці вибороли 11 місце 
(минулого року — 16).

Двоє кіровоградців стали 
призерами цих змагань. Брон
зову медаль вручено Олек
сандрі Констаитнновій (п’яти
борство. срібну — Володими
ру Політовському (біг на 400 
метрів з бар’єрами).

А в Харкові кіро’иоградець 
Олег ігуменцев став другим 
призером першості республі
канської ради ДСТ «Спар
так» серед юніорів. Він буа 
другим на стомстріоці, про
бігши дистанцію за одинад
цять секунд. -Ж-

ФУТБОЛ. Уже 6 турів «Зір- 
ка» не знає поразок. Виграв
ши три матчі вдома, кірово
градці відмінно грали і на 
виїзді, здобувши дві перемо
ги та звели один матч уні
чию. Останній матч турне 
«Зірка» виграла у команди 
міста Луцька з рахунком 2:1.

КОНКУРС СПОРТИВНИХ ПРОВИДЦІВСКІЛЬКИ БУДЕ «ЗОЛОТА»?
26 серпня в Мюнхені спалахнув вогонь Олімпійських 

ігор. Більше 600 радянських спортсменів захищаюсь 
там честь прапорів спортивних товариств Країни Рад. 
Вони виступлять у змаганнях за всією програмою 
(крім трав’яного хокея).

Ми переконані, що олімпійці з СРСР неодмінно при* 
множать славу радянського спорту. Тисячі уболівала* 
ників вже тепер прогнозують результати виступів на* 
тих майстрів в Мюнхені.

1 ліи теж запрошуємо вас взяти участь у конкурсі 
спортивних провидців.ПРОПОНУЄМО ТРИ ЗАПИТАННЯ:

1. Яке загальнокомандне місце займуть радянські 
спортсмени на Олімпіаді!

2. Скільки золотих нагород привезуть вони на Бать
ківщину!

3. Назвіть три Імені найбільш прославлених спорт
сменів, які на вашу думку будуть золотими призерами 
Олімпіади.

та програма «Час». (М). 22.20
— Концерт майстрів мистецтв 
Молдавії. (К). 22.45 — Вечірні 
новини. (К).

СЕРЕДА, ЗО СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Піоперія на марші». 
(М), 10.15 — Художній фільм 
«Професор злочинного світу». 
(М). 11.30 — Прем’єра теле- 
зійною документального
фільму «Висока напруга». 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. 11а XX Літніх / Олімпій
ських іграх. (Мюнхен). 14.00
— Новини. (М). 16.20 — Для
школярів. «Читай місто». (М). 
16.50 — «Сільські жнива».
(М). 17.00 — Прем’єра тслеві- 
пізійною багатосерійного ху
дожнього фільму «Подорож за 
посмішкою». 4, 5 серії. (М). 
18.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 18.30 —

Тележурнал «День за днем». 
(К-д). 19.00 — Концерт. (М). 
20.15 — О. Писемськпй. «Ти
сяча душ». З частина. (М). 
2J.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. На XX Літніх Олімпій
ських іграх. (Мюнхен). 24.00 
- Новини. (М). ЦРУГЛ ПРО
ГРАМА. 17.00 — «Ви нам пи
сали». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Наука — сього
дні». (М). 18.40 — «Поезія».
Вірші С. Наровчатова. (К), 
І9.00 — Телефільм «Майстри». 
(К). 19.35 — Вечір балету.
(Одеса). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Спортлото». 21.35 — Кіно
фестиваль, присвячений 50- 
річчю утворення Союзу PCP. 
Художній фільм «Місто па зо- 
pi». (К). 23.50 — Вечірні но
вини. (К).

Наступний номер «Молодого комунара» вийде 1 вс* 
рссня ц. р.
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