
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЄТЕСЯ)

ЧЕТВЕР, 5 жовтня 1972 р

орган кіровоградського обкоми лксма

присвячується
Зустріч представників радянської і зарубіжної громадсь

кості відкрилася 3 жовтня у Ліоскві, Вона присвячена 50- 
річчю утворення Радянського Союзу.

У Колонному залі руднику спілок зібрались керівники й 
активісти товариств дружби з Радянським Союзом із 7С 
держав світу, визначні радянські вчені, державні, громад
ські діячі, працівники культури і мистецтва, передовики ви
робництва, які представляють 00 товариств дружби із за
рубіжними країнами,.

Палкими оплесками зустріли присутні привітання, яке на
діслали учасникам міжнародної зустрічі представників за
рубіжних товариств дружби з СРСР і радянської громадсь
кості Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, Голо
ва Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорннй, Голова 
Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіц від імені Центрально
го Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради 
Міністрів СРСР.

З доповіддю «Всесвітньо-Історичне значення утворення 
СРСР і його роль у боротьбі за мир, дружбу і соціальний 
прогрес народів» виступила голова Президії союзу радян
ських товариств дружби, лауреат міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру між народами» Н. В. Попова.

(ТА PC).

КУКУРУДЗА: МОЖЛИВІСТЬ-
50 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА 
З КОЖНОГО ГЕКТАРА

о ОБЛАСНА НАРАДА-СЕМ1НАР В ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОЛГОСПІ «ЗОРЯ КОМУНІЗМУ»

ТГОЛІТ14ЧНИЙ ГАРТ
2 жовтня розпочався новий навчальний рік в мережі комсомольсько? політ-» 

освіти. Двадцять вісім з половиною тисяч юнаків і дівчат області відвідали ■ 
цей день заняття. Практично вся молодь, яка не охоплена навчанням у вечірніх 
та заочних школах, у технікумах і вузах, підвищуватиме свій рівень в політичних 
гуртках, яких цього року —981. Значно збільшилась кількість гуртків «Основи 
економічних знань», число яких складає понад чотириста.
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НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ •г s ж а
У виконанні завдань по 

збільшенню виробництва 
зерна, поставлених Дирек
тивами XXIV з'їзду КПРС 
по п’ятирічному плану по
ряд з провідною культу
рою — озимою пшеницею 
— важливу роль відіграє 
кукурудза. На Кіровоград- 
ьцині вона щороку займає 
понад 350 тисяч гектаріз.

В нашій області качанис
та дає високі врожаї. Торік 
хлібороби Ульяновського 
району на 6319 гектарах зі
брали по 50,9 центнера 

•зерна кукурудзи з гектара. 
Але цього року, хоч і на 
меншій площі, є значно ви
щий показник. В колгоспі 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району куку

рудза видає по 145—150 
центнерів качанів на гекта
рі. Тож практика показує, 
що 50 центнерів — здобу
ток уже далеко не новий. 
Кукурудзоводи степового 
краю можуть повсюдно 
вирощувати 50-центнериі 
врожаї цієї цінної зернової 
культури. Є для цього всі 
можливості, є практичний

яким не требадосвід, за 
їхати далеко. Він тут, у на
ших працьовитих кірово
градських хліборобів. По 
100 центнерів з гектара 
можуть вирощувати багато 
колгоспів і радгоспів, 
бригад і ланок.

Головне — озброїтись пе
редовим досвідом, додер
жувати найновіших вимог 
агротехніки, братися за цю 
справу з ентузіазмом, по- 
господарськи.

Про це йшла мова на 
обласній нараді-семінарі 
в ордена Трудового Черво
ного Прапора колгоспі «Зо
ря комунізму» Новоархан- 
гельського району, прове
деному бюро Кіровоград
ського обкому КП України 
та облвиконкомом,

Нараду-семінар відкрив 
перший секретар обкому 
КП України М. М. Кобиль- 
чак.

З доповіддю виступив мі
ністр сільського господар
ства УРСР П. Л. Погрібняк.

Готовність кожного року 
збирати 50-центнерні вро
жаї зерна кукурудзи ви
словили голова колгоспу

комунізму» Герой 
Праці Л. Й. 

Шліфер, голова колгоспу 
імені Леніна Долинського 
району М. В. Миркаленко, 
голова колгоспу «Росія» 
Ульяновського району О. П. 
Заїнчковський, головний аг
роном колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Бобринецького 
району Герой Соціалістич
ної Праці Л. М. Цимбал та 
інші.

На завданнях, здійснення 
яких забезпечує успіх у ви
рощуванні високих врожаїв 
кукурудзи, спинився на
чальник обласного управ
ління сільського господар
ства В. С. Клюй.

Учасники наради-семінару 
побували на кукурудзяній 
плантації «Зорі комуніз
му», яке видає нині по 
145—150 центнерів качанів 
на гектарі.

Отже, кукурудзоводи об
ласті розпочинають відпові
дальну справу — широкий 
похід за 50 центнерів зер
на кукурудзи на кожному з 
175 тисяч гектарів, неокре
мих площах — по 100 
центнерів.

«Зоря
Соціалістичної

—

До 50-річчя шефства комсомолу 
над Військово-Морським Флотом СРСР

Село наше — Крзснисіл- 
ля тихим ле назовет. Вдень 
і вночі центральною вули- і ЗП
нею мчагь автомобілі, авго- В ьЧ |
буси в різні міста У краї- S У і І
ви. Та багато транспорту 
має коротший маршрут. Ось проїхав 
автомобіль, навантажений цукровими бу
ряками. Шофер повів його до Олександ
рівни, на приймальний пункт 2-го імені 
1 Іетровсдкого цукрокомбінату...

Село Красносіллп і спокійним не назовет. 
Бо .події тут неспокійні, щодня у турботах про 
багаті врожаї, про високі надої молока, про 

і продуктивність птахофабрики, яка посідає ва- 
гоме місце у колгоспному виробництві. Недар
ма колгосп «-Росія* нагороджено орденом Тру- 

j дового Червоного Прапора, а його керівнико- 
■ ві — Лдоніну Івану Єгоровнчу присвоєно зван

ня Героя Соціалістичної Праці.
Хороші трудові традиції у виробнич

ників нашого колгоспу. З покоління в по
коління передаються вони. І ось сьогодні 
серед кращих трударів ви побачите іме
на комсомольців Василя Найденка, Ана
толія Лсбродняка, Надії Ткаченко та ба
гатьох інших.

Окрасою села є ного двоповерховий 
Будинок культури. Сюди, у музейну кім
нату, зійшлись 2 жовтня юнаки і дівчата 
колгоспу па заняття політичного гуртка. 
Перший урок на тему «Ми — патріоти, ін
тернаціоналісти». Зійшлися усі, з шести 

• бригад колгоспу. Не було лише трьох — 
Василя Найденка, Миколи Чмнра і Во
лоді Москаленка. Трапилось так, що са
ме в цей час потрібно було збирати ку
курудзу на одному полі. Робота не з лег-
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проїхав

и
ких, йо саме перед тим пройшов дощ, 
грунт на полі став липким і в'язким. Від- 
повідалі.ну роботу вирішили доручити 
комсомольському екіпажеві.

— Це буде наша трудова відповідь па 
урок, — сказали хлопці перед виходом в 
поле. Того дня вони працювали до 
пізнього вечора.

А в залі музею, проходили заняття. 
Світлана Федорівна Тимошенко, пропа
гандист гуртка, підготувала цікавий 
урок. На нього запросили одного з пер« 
ших голів колгоспу, нині пенсіонера Ф. І, 
Хорииженка, секретаря парткому .код« 
гоєну Г. П. Башняка. Розмова була за* 
холлюючою. Мовою цифр і фактів про®, 
йшла перед нами історія розвитку Краї
ни Рад, шлях нашого села від бідноти 
до одного я кращих господарств. Тож, 
коли перший секретар обкому комсомолу 
М. Г. Гайдамака, котрий теж був на 
нашому першому уроці, вказав на ті зав« 
даная, які стоять .перед молоддю у де
в’ятій п’ятирічці, кожен подумки від
повів:

— Завдання виконаємо.
М. ЧЕРНИЧЕНКО, 

секретар комітету комсомолу кол
госпу «Росія».

Олександрійський район.

ЗУСТРІЧ МОРЯ І НЕБА
Нині триває місячник шефства комсомолу над В'йськовс-Морським Флотом 

СРСР. Кіровоградці теж підтримують тісні зв'язки з військовими моряками. Нещо
давно вони побували в чорноморців, зустрілися з особовим складом крейсера 
< Дзержинський». А оце, представники підшефної військової частини завітали до 
своїх шефів. Зустрілися з курсантами Кіровоградського льотно-штурманського учи
лища, розповіли їм про свої успіхи в бойовій та політичній підготовці. Майбутні пі
лоти о свою чергу теж повели розмову про свої будні, про свою професію.

Гості завітали і до Світловодська. Вони познайомились з роботою дитячої мор
ської флотилії, зустрічались з комсомольськими активістами, майбутніми воїнами, 
побували на вечорі бойової слави.

Серед кур
сантів льот
но - штурман
ського учили
ща — офіцер 
II. К. ГРЯЗЄВ 
і наш земляк 
8 Світловод- 
ського району 
матрос Тимо
фій КОЧ ЕР
ГІВ.

Фото
1О. ЛІ БАШ

НИ КО ВЛ.

'ТГ ІЛЬКИ-НО закінчилася 
зміна, як В. Бердни

ков, токар інструменталь
ної дільниці, поспішив зда
ти інструмент, а через 
мить умився, пєреодягн/в- 
ся. Робив усе це хоч і по
спіхом, але старанно.

В цей день на Олек
сандрійському заводі під
йомно-транспортного об
ладнання у всіх 
був піднесений 
настрій.

Пропагандисти 
гуртків і семіна
рів заздалегідь зібрались 
у кабінеті секретаря пар
тійного комітету одержати 
літературу для слухачів, 
обговорити план прове
дення першого уроку.

Для комсомольців виді
лили одне з кращих 
приміщень — заводський 
клуб. Тут просторий, світ
лий зал, по святкозому 
прибраний.

В гурток «Бесіди про 
партію» влилось чимало 
новачків. Це молодь, яка 
прийшла в цехи після за
кінчення школи, техніку
мів. Тем для розмови не 
перелічити. Одні ДІЛИЛИСЬ 
спогадами про минулий 
навчальний рік, інші встиг
ли ознайомитись із тема
тикою цього року.

Серед розмов чулось 
таке: «А пропагандист у 

, нас —, душевна людина. 
Вимогливий і спразедли- 

вий. І недарма у Юрія 
Івановича відвідування на 
заняттях найвище».

Ось і Юрій Іванович Ан- 
гурець, начальник крано
вого цеху, шанована на 
заводі людина. Його доб
ре знають усі комсомоль
ці. Не перший рік Ю. Ан- 
гурець очолює гурток 
комсомольської ОСВІТИ.

НАСТРІЙ—ВЧИТИСЬ
Юрія Івановича по праву 
вважають одним з кращих 
пропагандистів зазоду.

— Добрий день, — ві
тається він. — Поздоров
ляю вас із початком на
вчального року.

Пропагандист оглядає 
присутніх. Майже кожного 
знає по роботі, по занят
тях.

— Як настрій? — цікави
ться у слюсаря кранового 
цеху Вячеслава Лозов- 
ського.

Юнак посміхається, мовляв, 
усе добре.

— Книги є? Ог І гаразд. Ко
ли щось потрібно — звергай
тесь до Вячеслава.

З однією з дівчат довелось 
поговорити. Не виявила особ
ливого бажання до навчання. 
Юрій Іванович по-батьківськи 
пояснив значення навчання, 
нагадав про обов’язки комсо
мольця. І вийшло це в нього 
делікатно, тактовно. Засоро
милась молода робітниця, зні
тилась. Дійшли слова пропа
гандиста до серця.

...Присутні займають міс
ця. Юрій Іванович підхо
дить до столу.

— Перший урок у нас, 
як завжди, — ленінський. 
Тема: «Ми —• патріоти, ін
тернаціоналісти».

Пропагандист захоплено 
розповідає про історію 
створення і розвиток Ра
дянського Союзу, про під

готовку до святкування 
піввікового ювілею. Наво
дить цікаві приклади з 
життя нашої багатонаціо
нальної країни. Непомітно 
слухачі захоплюються роз
повіддю.

В залі панує тиша. Ті, хто 
записує, намагається не 
шелестіти листками блок
нотів. А Юрій Іванович 
сторінка за сторінкою від
криває перед молоддю 
історію Батьківщини.

Серед присутніх є укра
їнці, білоруси, росіяни, 
грузини. Словом, колектив 
слухачів теж багатонаціо
нальний. Всіх єднає праг
нення оволодіти вершина
ми робітничої майстернос
ті, опанувати ленінську 
теоретичну спадщину.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
наш громадський 
кореспондент.

м. Олександрія.
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ОРТАІО поетапне комсомоль
ську документацію. Протоколи 
зборів, засідань комітетів, ли« 
стівки-блискавки, поздороичі
телеграми... Чималий архів зі
брався за рік. А за кожним 
документом — сторінки життя

15 юнаків і дівчат, життя всього заводу.
Гортаю востаннє перед зборами, а 

там — на широке обговорення діла і 
справи цілого року. Про що говоритиму 
своїм товаришам, які висновки з мину
лої практики винесу на обговорення?.. 
А сказати треба і хочеться — так багато. 
Зупинюсь; мабуть, ось на чому.

Звіти 1 вибори в комсомол і

ВІДВЕРТІСТЬ- 
ТЕЖ 
ТОВАРИШ

Найбільше у звітний період в нашій 
комсомольській організації збори при
свячувались виробничим питанням. Зро
зуміти таку лінію неважко — молодий 
робітник живе турботами свого підпри
ємства, і успіхи чи промахи колективу 
йому не чужі. Запам’ятались перші збо
ри в цьому році. Відійшло ііа зад
ній плай побоювання зачепити друга 
гострим словом. Критика, принципова і 
конкретно адресована, звучала в бага
тьох виступах. Підсумовуючи думки то
варишів, член комітету комсомольської 
організації майстер ВТІ\ Валентина Го- 
лубенко сказала відверто:

— Виробничий план за сімдесят пер
ший рік ми виконали. Але ж можна ви
готовити було ще більше продукції, 
якби позбутись недоліків у роботі. Чому 
арматурний цех зволікає поставку арма
тури, чому повільна подача бетону — 
особливо о зимовий період?..

Деталі по проаналізували причини всіх 
тпк «чому». Виявилось, що втрати робо
чого часу с названих цехах відбуваю
ться з вини конкретних осіб. Не підготу
вав робоче місце до наступної зміни, за
лишив інструмент не на постійному міс
ці — значить той, хто заступить, пови
нен все «до ума» спочатку довести.

Методи, якими вирішили наступати па 
безгосподарність, суто комсомольські. На 
кожне порушення трудової дисципліни 
чи ухилення під обов'язків робітника — 
одразу ж відповідати листівкою-блисказ- 
кого. «Прожектористи» одержали й собі 
завдання: рейди па перезміні повинні 
стати частішими.

Шкода, що не Існує такого порядку, 
закосити я протоколи і наслідки наших 
зборів. Обмовлюсь, я не поборник папе
рової писанини. Але факт, що нерідко 
рішення, прийняті зборами, на практиці 
дають результати змісту глибшого і шир
шого. Для історії комсомольської органі
зації, навіть і такої маленької, як паша, 
письмова констатація віддачі кожних 
зборів, думаю, була б не зайвою.

Після запальної одвсртості хлопці і 
дівчата загорілись ділом. Невдовзі в бе
тонному цеху була створена комсомоль
сько-молодіжна бригада на чолі з бри
гадиром. А. Колосником. Про новий ко
лектив заговорили па заводі, зараз вій 
кращий серед інших. Бригада вже має 
8 лястісок-блискавок з поздоровленнями 
за перевиконані змінні норми. Успішно 
змагається па честь золотого ювілею 
Союзу PCP з передовою лапкою бетон
ників, очолюваною О. І. Блажієвським.

«Прожектористи» теж тоді зайняли по
зиції наступальні. Галя Кирик, Юля Се
ймова, Акя Кіціо і Валентина Голубся* 
ко разом із спеціалістами перевіряли вір
ність дозування при виготовленні бето
ну, правильність укладки арматури. Од* 
ним словом, рейди і листівки «КП» до
помогли значно зменшити навіть той 
брак, який можна виправити опісля.

Сторінки йдуть за сторінками. Ось 
протокол позапланових зборів. Вони, як 
Î перші, — про виробництво. В травні 
через несвоєчасну поставку цементу було 
багато простоїв, план завод не виконав. 
Причини були об’єктивні, і де правди 
діти, й суб'єктивні. Замовчати таку по
дію хлопці й дівчата ие могли.

Закриваю останній протоки. Почуття і 
Хороше, і тривожне. Є про що звітувати 
перед товаришами. Жили турботами за
воду, і, як годиться молодим робітникам, 
його трудовими перемогами й невдачами. 
І трпвожпо: як оцінять комсомольці — 
чи все зробили, щоб тих перемог було 
більше.

О. САСОВ, 
çexpeiap комсомольської організа
ції заводі' залізобетонних виробів 
Ірссту «Кіровоградсільбуд»,
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інтересах усъоро людства
4 жовтня минуло 15 років з дня 

запуску першого штучного супутника 
Землі. Цього дня у 1957 році увесь 
світ облетіло російське слово «спут
ник». Космічна ера, яка почалася 
цією подією, дала людству багато 
знань, відкриттів і можливостей даль
шого зміцнення своєї влади над при
родою. -: , ,

У розмові з кореспондентом ТАРС 
льотчик-космонаот СРСР двічі Герой 
Радянського Союзу В. О. Шагалов 
сказав, що в останні роки слова 
«космос» і «міжнародне співробітни
цтво» дедалі частіше стають синоні
мами. Про доцільність об'єднання 
зусиль різних народів у цій галузі 
говорять дедалі зростаючі масштаби 
здійснюваних експериментів.

Наша країна є ініціатором міжна
родного співробітництва у вивченні 
і мирному використанні космічного

НАМ КАЗАЛИ: 
„СПАСИБІ"

Велику допомогу трудівникам колгоспів та 
радгоспів Кіровогрндщнпи у збиранні врожаю 
пізиіх сільськогосподарських культур подали 
у вересні учні професійно-технічних училищ, 
технікумів, студенти Інститутів. Виконували 
різну роботу: доочищали качани кукурудзи, 
копала картоплю, вантажили насіння соняш
ника, збирали в садах та на городах фрукти 
і овочі. І скрізь помічникам говорили: «Спа
сибі»,.

На фото: (внизу) — учні Кіровоградського 
МПТУ Л. МАМАЛАТ, Н. БЕВЗЕНКО, Т. ГА
ПОНЕНКО, майстер виробничою навчання 
Л. В. СИТНИК — на збиранні яблук у саду 
колгоспу Імені Мічуріил Голованівського ра
йону.

Вгорі — для вихованців Кіровоградського 
педінституту Імені О. С. Пушкіна, що допо
магали хліборобам колгоспів Імені Димитро
ва та «Більшовик» Ко.мпаніїоського району, 
смачні обідя готували студентки Тетяна СІЧ- 
КАРУК та Альбіна КОЗАЧЕНКО.

Текст Л. ПОЛІЩУКА.

Фото П. ГОППІІ та М. ЖИТНЬОГО.

■ .............- ........... 1 . ...... —
Бережливе ставлення до народного багатства, до хліба. Сьо

годні ми багато про це говоримо, чимало вже зроблено для 
того, щоб зберегти кожну зернину, кожен окраєць хлібі. Вели
ке місце у вихованні бережливості відводиться пгколі. Що Ж 
зараз робиться педагогічними колективами для того, щт:б з ди
тячих років прищеплювати любов і повагу до хліборобської 
праці, щоб почуття господарського ставлення до народного 
добра ставало невід’ємною частішою характеру молодої людп- 

* ни? З таким запитанням ми звернулися до директора Богданів- 
I ської середньої школа імені В. І. Леніна Героя Соціалістичної 
І Праці, заслуженого учителя УРСР І. Г. Ткаченка.

якою увагою їх слухали учнії 
А потім Золодя Горбенко пе
рейняв трудову естафету від 
старших односельчан. Закін
чивши школу, той же Володя 
з шістьма ровесниками пішов 
працювати в рідний колгосп.

Стаття Гіталова викликала чи
мало розмов серед учителів, 
учнів. Хотілося б особливо на
голосити на важливості цієї

святиня 
народи- 
татга
ВИСТУП О. В. Гіталова в пре- 

сі у нашому колективі 
сприйняли як дуже необхідну 
І вчасну розмову про збере
ження найдорогоцінного скар
бу на землі — хліба. Можна 
сказати, що в особі Олек
сандра Васильовича ми зна
йшли однодумця, і тепер у нас 
є надійний спільник. Тому, що 
виховання в учніз любові до 
землі, яка виростила тебе, по
ваги до праці хлібороба веде
ться в школі здавна,

Ми намагаємося у цьому пи- 

простору. Радянські ракети виводять 
на навколоземні орбіти наукову апа
ратуру, розроблену в НДР, Чехосло- 
ваччіші та інших соціалістичних дер* 
жаиах за спільною програмою. Друж
ні країни разом проводять дослід
ження навколоземного космосу, ат
мосфери, роботи з космічної метеоро
логії, космічного зв'язку, біології і 
медицини.

Вихід у космос відкрив перед ЛЮД’ 
ством величезні перспективи щодо ви
вчення не тільки позаземного просто
ру, зле й Землі. Сучасні космічні за
соби дають змогу розв’язувати так! 
життєво-важливі для людства, зав
дання, як охорона природного середо
вища і раціональне використання 
земних ресурсів.

Оцінюючи підсумки п’ятнадцяти ро
ків космічної ери, В. О. Шаталов від
значив, що в цей час супутники до

«НАДХОДИТЬ
З РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ...»
Широку підготовку до 30-рНчя утворення Союзу PCP розгор

нули культармійці йосипівського сільського будинку культури 
— закладу відмінної роботи. Особливу увагу' звертають тут на 
наочну агітацію. Ось і нещодавно в фойє з’явився гарно 
оформлений стенд «50 років СРСР»,

Виділяються великі карти Радянського Союзу та союзник 
республік з позначенням найважливіших будов дев’ятої п'яти
річки. З любов’ю аикоиано зображення кремлівської вежі та 
Палацу з’їздів.

На планшетах розповідається про вищі органи Радянсько? 
держави, державний устрій СРСР.

— Матеріали стенду мн тісно пов’язали з життям свого се
ла, нашого колгоспу' Імені Ватутіна, — розповідав директор 
Будинку культури Анатолій Поліщу'к.

Привертав увагу напне: «У виробництві нашого колгоспу бе
руть участь українці, росіяни, молдавани, вірмени, грузини». 
Далі читаємо: «Продукція, яка надходить у наше село з брат
ніх республік:

з Російської Федерації ми одержуємо комбайни, трактори, 
автомашини, тканини; з Білорусії — трактори, сільгоспмашини, 
лісоматеріали; з «Латвії — електрообладнання; з Литва — 
устаткування для механізації ферм; з Азербайджану — паливо, 
мастильні матеріали...»

І. РОМАНЕНКО, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».

І іовоммргородський район.

КОЛОСОК НА
ДИТЯЧІЙ долоні

тайні дотримуватися чітко про
думаної, цілеспрямованої ме
ти. У минулому році, пам’я
таю, відбувся у нас тематичний 
вечір «Любов до землі і праці 
хлібороба». Трудівники місце
вого колгоспу «Родина» — 
комбайнер О. Я. Ведмідь, пра
цівник механізованого току 
І. Ф. Шапошников, тракторист 
Юрій Чункоз розповіли про 
свій труд, про свої будні, за 
кожним з яких —- наполегли
вість, характер радянської лю
дини, яюдини-трудівника. З

теми в школі. Адже саме в ди
тячі роки в школі, в сім’ї по
трібно виковуа’ати бережли
вість, дбайливе ставлення до 
народного добра. •

З перших днів навчального 
року серед учнів ведеться про
паганда статті О. В. Тпалова. 
8 переддень початку навчання 
відбулися загальиошкільні ком
сомольські збори.

Комсомольці розробили кон
кретні заходи, спрямовані на 
збереження та економію хліба 
і в школі, і вдома. В першу

помагають розв'язувати ке тільки на
укові, а й народногосподарські про
блеми, кожен новий запуск тепер ба
гатьом здається звичайним, само со
бою зрозумілим. Проте це. мабуть, | 
є одним з своєрідних підсумків мину* 
лого періоду космічної ери. Він озна« 
чає, що космос дедалі активніше слу. 
жить благу людей, його використай« 
ця в практичних потребах стає деда
лі відчутнішим.

Здійснилися мрії <академіка Коро« 
льова та його соратників про супут
ники зв’язку, служби погоди, м’яку 
посадку апаратів на Місяць, достав
ку наукових приладів на Венеру й 
Марс. Під керівництвом С. П. Кова
льова було створено потужні ракети- 
носії і космічні кораблі. Почата стар
том Ю. О. Гагаріна програма пілото
ваних польотів підтверджує послідов
ність і цілеспрямованість радянської 
космічної стратегії.

чергу стоїть питання про ви- Я 
могливість учня до самого се- | 
бе. Тепер під час обіду в їдаль
ні не псбачиш недоїдених 
окрайців. Кожен бере стільки 
шматочків, скільки може з’їсти.

Першого вересня майже у 
всіх класах звучала «Дума про 
хліб». Учням було дано зав
дання написати таори на цю 
тему.

Виховання в учнів бережли
вості, звичайно, не може обме
жуватися лише організаційними 
заходами. Найзпливовіше зми
вання — саме життя, приклад 
старших. Треба, щоб щодзнна 
організація життя шкільного 
колективу в кожного учня вихо
вувала найблагородніші і пре
красні почуття радянської яю- 
динн," як з сама любить труди
тися І турбуються про труд ін
ших. Я завжди кажу дітям: 
«Хлібом. годує тебе Батьківщи
на. Пам’ятай про це і ніколи 
не ззбувай цього. Забути — 
зрадити батька, матір, їхні світ
лі надії про тебе, як про лю
дину*.

І- ТКАЧЕНКО, 
директор Богданове ької 
СШ ім. &. І. Леніна, Ге
рой Соціалістичної Праці.
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РОЗПОВІДЬ 
ПРО 
ДЕПУТАТІ

яДовір' я» — таж нвзи» 
зветься новий двосерій
ний фільм, зйомчи якого 
Йдуть на Київській кіно
студії художніх фільмів 
імені О, Довженка. З 
-Ньому розповідається 
про молодого голову 
сільської Ради, про від
повідальність депутата 
перед народом, сучасні * 
проблеми села.

На фото: кадр з фільму. 
В ролі головного бухгалтера 
Холгоепу г- артист ІО. ЖБА
НОВ І голови сільської Ра
ди Мар*йнн —« артистка 
І), санлєва.

Фото. К>. 7ПОСЕНЖИКА.

Сайрус НОН, 
американський 

громадський діяч: 
«Тільки за останній час я 

мав нагоду двічі відвідати 
Радянський Союз і своїми 
очима переконатися, якого 
разючого прогресу доби
лась ваша країна в галузі 
Промисловості, сільського 
господарства, освіти. Ви ма- 
ІІто всі підстави гордитися 
Своєю неосяжною країною, 
рівної якій нема в світі. Я 
не можу також не вислози- 
тй захоплення вашими міс
тами, -в яких панус такий 
Зразковий порядок...

Я віддаю належне відда
ності вашого народу прин
ципам, виголошеним вели
ким державним діячем і 
вождем Леніним».

Вольфганг РУФ, 
Західнонімецький публіцист: 

■«Те, що Узбекистан сьо
годні є квітучою республі
кою Радянського Союзу, 
цір -а ньому швидко розвл- 
гзаггься не лише промисло
вість, а й система освіти, 
система соціального забез
печення, очевидно».

Раджешвар РАО, 
генеральний секретар 

Комуністичної партії Індії: 
«Радянський Союз пере

творився в країну-гігант з

відсталої країни, незважа
ючи на те, що йому дове
лось воювати в двох спус
тошливих війнах, безпреце
дентних по кількості жертв... 
рятувати сеіт від жаху тер
моядерної війни ї надавати 
економічну допомогу мо
лодим незалежним країнам 
і національно - визвольно
му рухові. Інтенсивним роз
виток радянської економі
ки особливо чітко 'вимальо
вується на фоні періодич
них криз, яких зазнають 
навіть найбільш розвинені 
капіталістичні країни. Ра
дянський Союз вже став 
країною номер один у сві
ті по виробництву чавуну, 
вугілля, цементу, не гово
рячи вже про досягнення 
в галузі науки І космосу. 
Наука в Радянському Сою-

ИУЯК-ИЙ світанок просвічує місто. Па 
фоні вкритого легким рожевим 

серпанком неба поволі проступають сіг 
дуети дерев, заводських димарів, ришту
вань новобудов, дахів з телевізійними 
антенами. — спокійні у своїй кам'яній 
їіепрпетх ті пості темнувато-червоно врі

заються в 
небо високі 
башти Нов- 
ГОрОДСЬ К О'
ГО крем
ли. Сучасні 
багат о п 0- 
герхові бу
динки ТІСНО

ТшуТлшпі.
обступили його, немов прикриваючи сво
їми білокам’яними тілами від гомону 
Центральних вулиць, від турбот нашого 
неспокійного віку.

Кремль не заперечує прати цілій. Оточений 
З трьох сторін колись глибокими І пгпристуїт- 
ними, а зараз — зарослими травами, напів- 
зруйяованими похилими ровами. — м’нио при
тягнувшись одним боком до такого ж древ
нього 1 нерозлучного побратима Волхова. — 
Спочивав він під високим небом. І. можливо, 
Лише темними ночами, коли древній детинець 
покидають багаточислемні туристи, які, здає- 
ты я, -кованій сантиметр його площі зафіксу
вали -на фото- і кіноплівку, — залишається 
кремль І річка віч-на-віч. їм о про шо зга
дати.

Скільки гвоеї темнувато-жовтої воля попко- 
твв -Волхов з тієї пори, коли з розчиненої бра- 
Ме під зтянчннй передзвін дзвонів Софії, 
лаштувалася славп.і дружина Олександра Нев- 
ежого на священну битву з шведами в 1210 
Р і Блогос'’овляяи їх новгородці на попоит 
в Ім’я Русі. Тут же, радісні, зустрічали вони 
переможців історичної битви.

Тіід час Великої Вітчнзпяпої вінки МІС
ТО майже повністю було зруйноване. 
Втрата, яка була нанесена гітлерівцями, 
нараховує суму понад Ц мільйонів кір- 

і’Закінчення. Початок в газетах 
за 19 та 21 вересня).

З ЦЬОГО НОМЕРА РОЗПОЧИНАЄМО ДРУКУ
ВАТИ ВИСЛОВИ. ДУМКИ ПРО НАШУ БАТЬКІВ' 
ЩИНУ.СВОЇМИ ОЧИМА
Зарубіжні діячі і преса — 
про Радянський Союз

зі, як з жодній капіталіс
тичній країні, зв’язана з 
економічним розвитком. 
Автоматизація виробницт
ва і запровадження елек
тронної техніки здійснюєть
ся в Радянському Союзі 
швидкими темпами.

Радянська економіка, які 
а минулому, міцно базуєть
ся на принципі планування, 
що здійснюється на основі 
демократичного центра
лізму. Різниця полягає в 
тому, що радянська еконо
міка досягла якісно більш 
високого рівня розвитку, 
ще більш розвинутої еко
номічної сфери, використо
вуючи ультрасучасну техні
ку в усіх галузях. Нині во
на конкурує з розвинутими 
капіталістичними країнами 
на світовому ринку».

боваиців. Перед архітекторами’ постала 
проблема: відбудовувати старий Новго
род, чи значно простіше, — залишивши 
па цьому місці кремль, як пам’ятник 
архітектури, поруч зводити квартали но
вого міста...

Завдяки тпудовпму героїзмові радянський 
людей місто підвелося З руїн. ПОМОЛОДІЛО. 
Новгород одержав друге народження. Зараз 
це на диво чисте, привітне місто з 123 тися
чами жителів. В останні роки для пнх побу
довано 1 мільйоп 11 тисяч квадратних метрів 
житлової площі.

Сучасний Новгород — це крупній! про
мисловий центр Північного Заходу -краї- 
тій. Тут швидкими темпами розвивається 
електротехнічна промисловість, машино

будівна і будівельник матеріалів, пряла* 
добудуванпя, хімічна промисловість та 
інші галузі народного господарства. Про
дукція новгородських підприємств екс
портується в 50 країн світу. А па сході 
області, біля міста Боровичів, знаходя
ться одне з найбагатших з країні Ми- 
цінське родовище вогнетривких глин. За
раз ведеться реконструкція цехів І шахт 
комбінату. Тут же будується один з най
крупніших в СРСР цех сталерозливного 
припасу. З його пуском потужність ком
бінату зросте майже вдвічі. Зараз вів 
випускає 600 тисяч топи вогьеупоріо 
на рік.

КОЛИ йдеш вулицями міста, мимоволі 
відчуваєш його напружений робочий 

ритм. Он високо па риштованнях молоді 
дівчата-мкляри цегляна до цеглини зво
дять стіни нового будинку. Із заводських 
воріт, важко перевалюючись, виїжджає 
вантажний автомобіль з готового продук
цією. Зайдеш па фабрику чи на завод, 
що особливо звертає увагу — в цехах 
працює багато молоді. — I всюди, па 
видному місці показники соціалістичного

Анатолій КРИМСЬКИЙ

МУЗИКА
Народилась повільно октвза, 
Сповістила про себо людям. 
Причаїлась -в звучанні м-пяві/л 
Незнайомим теплом у грудях, 
Провійнула потім -по залу 
Вітерцем колосковим житнім 
І задихала, засміялась 
Контрабасним а вселим ритмом. 
Та ударив набат оркестру — 
Мідний дзвін на поженений сполох, 
І у кожнім тремтячім серці 
Народився свій власний спогад. 
А мені пригадались мочі 
Сорок другого злого року 
1 сумні материнські очі, 
Бо до смерті ж — чотири кроки, 
Як до пізньої ночі зранку 
Влерскір страшній хуртозині 
Ми тихенько вели «Землянку» 
У розбитій старій хатині 
1 неначе рясне багаття 
Розливало тепло привітно, 
І ми вірили — прийде батько, 
І ще буде а нас хліб і світло— 
Раптом в залі запанувала 
Мертва тиша — ліма скорбота, 
Ніби музика та упала 
На залізобетонні дзоти, 
Затуливши вогненні жерла, 
Кулеметні сталеві дула.
І раптово на них померла. 
І вже оплесків не почула.

міра часу
Непомітно час проходить, швидко, 
Так як підростає деревце.
І на скронях біла павутинка 
Кожен день нагадує про це. 
Відганяю смуток і досаду 
Літ минулих — наболілих ран. 
Зранку йду до молодого саду
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вмагання па честь 50 річчя СРСР. І зма
гання ведеться пе лише sa іе, щоб пере
виконати норму. Кожен шукає на робо
чому місці резерви, за допомогою яких 
підвищилася G продуктивність праці.

Ось, наприклад, робітним Кулотня- 
ської прядильно-ткацької фабрики по
ставили перед собою завдання — план 
б днів виконувати за 4. Молоді вироб
ничники виступили з’ корисною ініціати
вою. Вони запропонували перейти па 
більш щільні зони обслуговування вер
статів. Комсомолки Г. Міиічсва та 
Л. Волкова почали обслуговувати 200 
веретен замість 100. Тх приклад Підхопи
ли Й. -Ксцегуб, А. Іванова, А. Романова 
та інші комсомольці. Î як наслідок — ’ 
продуктивність праці підвищилась тіа 
40—'50 процентів. Вопя досягла рігиіїт, 
який був запланований па кінець п'яти
річки. За кожну зміну багатоверстатники 
видають тканин на 200 метрів більше, 
ніж раніше. А собівартість продукції 
звизилася до 120 тисяч карбованців.

Або ше таяяй приклад творчої Ініціативи, 
про який нам розповіли. В Староруському ра
йоні в .заплавних лунях річок Пояксті гя Ло- 
з.тіі трави цього року питлглнея майже в люд
ський ріст. А от вібраги .їх — цеможлипо. 
Грунт тут настільки іорбпстий, щедрим нп ку
пини та груддя, що на ньому не лише яовт- 
кою. а іі вручну косиш важко, а корені сьо
годні — ой як потрібні.

Вирішили використати рисову жатку, і ось 
.механізатор М. П. Ларіоилз веде перероблену 
машину лугами колгоспу «Дружний». В пер
ший день він скоси« більше І0 гектарів.

Ця Ініціатива староруських меліораторів мав 
•велике практичне значення. Адже лише в «со
му районі на полях, де ніколи «е косили, зято-

Якось мені довелося побувати у мальовничому селі Три- 
лісах ОлсксаодрІвсь»:і><о району. В Палаці культури розпо
відали про агіткультбригаду, про те, яи виступали в на- 
ьколншніх селах,

— І, знаєте, і нами їде поет.
«— Хто?
— Наш лікар, Анатолій Кримський...
І ось переді мною Рою вірші. Біографія Анатолія — зви

чайна біографія радянського юнака. Закінчив середню шко
лу, а потім у Кіровограді — меднчмнй технікум. Служба у 
Радянській Армії, після — знову навчання, в Харківському 
медичному інституті. Закінчив його і приїхав на працю п 
рідне село. 1 весь цей час — дружба з літературою. Перші 
проби пера. Перші радощі. Вірші друкував у армійській га
зеті, у харківських газетах і журналах, у Олександрійській 
районні. Його ліричний герой любить життя, людей, Бать
ківщину. Як скамльовпіпі звучить його вірш «Музика», скіль
ки чуттів у «Осінньому спогаді» або в ліричній оповіді 
про поета, того, хто «Бршватину» написав... Є ще одна ра
дість 1 в нас, і в Анатолія — у Харківському видавництві 
«Прапор» виходить його перша збірка поезій.

Миколи СТОЯН,

З дідуганом білим, як туман. 
Вчусь у -нього вміння цінувати 
Довгії хвилини і малі, 
Вчусь у нього силу пізнавати 
Щедрої родючої аемлі, 

.1 життя вагоме, повнокровно 
Відкриває радощі землі, 
1 про вічність яблуневі, крона 
.'Молодо нашіптують мені. 
Буду час я мірять не роками 
1 не зморшками, не сивиною... 
Вимірятиму мого садками 
На землі насадженими мною.

ТОЙ, хто 
«БРИГАНТИНУ» 
НАПИСАВ

П. Когану
•Набираюсь запалу такого, 
Аж гукаю в сині -небеса, 
Щоб повідать, як загинув Коган, 
Той, хто «Бригантину» -написав. 
•Слухайте! Ішов він -попереду, 
Вітер чуб тіпав на голові.
ВІН СПІВ28, як з сонячного рейду 
Віддавали хлопці швартозі.
І, хоч шаленів свинець довкола, 
Та думки сягали в світлий донь. 
Бачив він — під стягом комсомолу 
В бій за волю молодість іде. 
Як упав — лиш трави тихо мліли 
І ридали краплями роси. 
Довго ще в очах, його біліли 
На морях далеких паруси. 
Все своє відпорювали вдози, 
Ворогів заклятих слід пропав. 
Поряд з нами на нозобудози 
Він в строю романтиків ступа. 
І в біді, і в радещах, і е горі 
Пісня рветься крізь вітри й тумзи. 
«У .далекім флібустьєрськім морі 
Бригантина парус підійме».

тувалн 15—18 тисяч тонн сіна. А це — чверть 
плану. А скільки таких «важкодоступних» ді
лянок в інших районах. І лншо завдяки по
шукам резервів значно підвищилися кормові 
запаси юсподарств.
Л*ВОТ трудові успіхи новгородці прп- 

свячують селнкій даті. І кожен, хто 
приїжджає в місто, ознайомившись з 
пам'ятниками архітектури, вийшовши на 
вулиці міста-трудівинка, відчуває ритм 
праці. В місті завжди багато туристів, І 
з іпіх велика кількість приїздить з-за 
кордону — їх цікавить усе: і минулі ро
ки, 1 те, як відпочивають новгородці, їк 
захоплюють небачені темпи будівництва, 
підвищення матеріального добробуту ра
дянських людей.

В Новгороді вже другий рік діє між
народний табір «Дружба». Влітку сюди 
приїхало 102 чоловіки з Угорської На* 
родної Республіки. В таборі юнаки і дів* 
чата вивчають російську мову. Багато з 
них мріє вчитися в СРСР. Були серед 
гостей четверо, які готувалися до першої 
■міжнародної олімпіади школярів а ро
сійської мови.

І Новгород. Древне і юне місто, історія 
його починається з глибини віків, на 
очах кремлівських стіп писався літопис 
руського народу, та нічим незрівнянна 
жива сила ного сьогоднішніх сторінок, 
які пишуть не лише новгородці — ВСЯ[ 
країна, всі п'ятнадцять їх республік: 
Країни Рад.

М. ВІДЕНКО, 
М. СЕМЕНЮК 

Новгород — Кіровоград.
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НА ЗНІМКАХ: ЛІВОРУЧ - ЗА
БІГ Н,\ СТОМЕТРІВЦІ; ВНИЗУ 
— ПЕРЕМОЖЕЦЬ З БІГУ НА 
3000 м ОЛЕГ СІ ВАК (ГАПВОРОН- 
СЬКИП РАЙОН) ТА ЧЕМПІОНИ 
СПАРТАКІАДИ В ЕСТАФЕТІ 
(4X100) — ЛЕГКОАТЛЕТИ ЗНА- 
М’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ: Л. ХО- 
М'ЯЧЕНКО, Т. ВАСИЛЕНКО, 
С. ГРЕЧКО, Т. ФЕДОРЧЕНКО.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

О МАГАННЯ, що входять до за- 
*■* ліку обласної спартакіади 
сільських і селищних Рад, в пер
шу чергу привернули увагу тим, 
що кожного разу на стадіонах, в 
стрілецьких тирах, на велотрасах 
збиралася велика кількість пред
ставників низових колективів фіз
культури, Ось і цього разу, копи 
в Кіровограді на стадіоні спорт
клубу «Зірка» зібралося більше 
300 легкоатлетів області, була 
відзначена масовість. Та перші 
старти показали, що в підготовці 
спортсменів допущено чимало 
прорахунків. Раніше дехто виправ
довувався тим, що в нас, мовляв, 
погані легкоатлетичні доріжки, ін
ші спортивні майданчики. Тепер 
же кожен був вдоволений: кіро- 
воградці, нарешті, упорядкували 
всі легкоатлетичні сектори, про
клали гумово-бітумне покриття. 
Отже, є всі умови і для тренувань, 
і для змагань.

І ось перші старти. Серед такої 
кількості спортсменів — 7 першо
розрядників, 19 другорозрядни-

ків, один майстер спорту, один 
кандидат у майстри, решта — 
третьорозрядники і ті, хто має 
юнацькі спортивні розряди. Навіть 
при такому якісному складі ми 
чекали, що боротьба розгорнеть

...ТА ВІДСУТНЯ 
МАЙСТЕРНІСТЬ
ся неабияка. Але більшість легко
атлетів, що представляли збірні 
команди (Устинівський, Голованів- 
ський, Долинський, Онуфріївський, 
Новоархангельський, Олександріп- 
ський, Вільшанський, Маловисків- 
ський, Добровеличківський райо
ни) не виконали встановлених 
нормативів. Нозгорсдківці не із* 
брали жодного залікового очка. І 
збірні згаданих районів замкнули 
турнірну таблицю. А ще прикрі
ший той факт, що з Нозоукраїн- 
ського району спортсмени зовсім 

не взяли участі в змаган
нях. Інші колективи легко
атлетів здебільшого уком
плектувались школярами. 
І тут з’явився такий прикрий 
факт, За збірні селищних 
Рад мали право виступати 
учні 1955—56 років народ
ження. Та ось представник 
команди Устинівського ра
йону спробував підвести 
своїх спортсменів на рік- 
два старшими. Тому дівча
та не принесли устинівиям 
жодного залікового очка.

Серйозні недоліки були 
виявлені і з іншого боку 
підготовки команд до зма
гань, Це вже стосується ме
дичного обстеження. Ліка
рі підписували заявки на 
допуск до змагань без ог

ляду спортсменів. І тому звідси 
висновок: команди готувались
так-сяк, аби заповнити графу, аби 
мати представника з того чи ін
шого виду легкої атлетики. Але 
ж існують певні правила. Це і пе

решкодило «спритним» 
зробити розгін.
Гі ІД час спартакіадних стар- 

тів було чимало здіб
них легкоатлетів. В коман
дах Знам’янського та Гай- 
воронського районів таких

найбільше. І вени стели призера
ми. Кращими у своїх видах про
грами виявились В. Стратієнко 
(метання диска), Л. Бузько (стриб
ки у висоту), О. Сівак (біг — 
3000 м),В. Мурзак (біг — 100 м), 
Т. Федорченко (біг —100 м),
В. Кобзар (стрибки у висоту), 
О. Швед (стрибки у висоту). Остан
ній, наприклад, подолав планку на 
висоті 190 см. Кращими багато- 
борцями визначились А. Тарасен- 
ко і О. Швед. А ось згадана вже 
Т. Федорченко (Знам’янський оа- 
йон) в попередньому забігу на 
стометрівці фінішувала з резуль
татом 13 сек. (у фіналі—13,3 сек). 
Для восьмикласниці — це втіш
ний результат.

Спартакіадні старти показали, 
що ми маємо багато легкоатлетів, 
які можуть домогтись високих ре
зультатів. Але з ними треба пра
цювати постійно і наполегливо. 
І допомогти в підвищенні май
стерності їм мають вчителі фіз
культури, громадські тренери з 
низових колективів фізкультури. 
Не напередодні слід згадувати про 
тих, хто укомплектує команди, а 
завчасно. Тільки тоді ми відзнача
тимемо і масовість, і високі ре
зультати легкоатлетів області, як 
єдине ціле,

О. БЕРЕЗАН, 
головний суддя змагань.

«ТАК,
ЗОЛОТО 
НАШЕ...»
ДО ПІДСУМКІВ
КОНКУРСУ 
СПОРТИВНИХ 
ПРОВИДЦІВ
Незадовго до початку XX 

Олімпійських ігор в Мюнхені 
ми запросили своїх читачів 
взяти участь в конкурсі спор
тивних провидців.

Серед тих, хто дав найкра
щий «прогноз», — Т. Саенко 
(селище Ба.іахівка Петрівсько- 
іо району). «Так, — писав він 
у своєму листі, — радянські 
спортсмени будуть першими». 
1 далі вгадгє призерів Олім
піади: В. Борзов, Ф. Мельник, 
Т. Лазакович. Щоправда, 
Т. Саенко вважав, що наші 
олімпійці завоюють в Мюнхені 
тільки 28 золотих медалей, а 
насправді їх баланс сягнув 50.

Тетяна ГІлахогня з Світло- 
водська теж наперед визначи
ла нашій збірній перше призо
ве місце. 1 назвала кращих 
радянських спортсменів: Ва
силь Алексеев, Борис Кузне
цов, Олена Белова.

А ось Галина Гавага (Кіро
воград), називаючи імена про
відних олімпійців (Тамара Ла
закович. Борис Кузнецов, Ва
силь Алексеев) і, визнаючи зо
лотими призерами Олімпійську 
збірну СРСР, підрахувала, що 
вона матиме лише дванадцять 
золотих нагород...

Отже — найбільш вда
ла відповідь Т. Саєнка.

І хоч учасники конкурсу ча
сом помилялись в своїх про
гнозах, але радує той факт, 
що вони цікавляться розвит
ком радянського спорту, е його 
щирими прихильниками, .зна
ють найбільш визначних спорт
сменів країни, які довели, що 
вони справді найсильніші.

• ФУТБОЛ — ВИЩА ЛІГА

ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ
СТАНОМ НА 2 ЖОВТНЯ

І В Іі П М О
«Зоря» 23 13 6 4 41—20 32
ЦСКА 25 14 3 8 32—26 31«Арарат» 23 10 7 6 32—22 27
«Динамо» Тб. 23 9 9 5 28—23 27
«Динамо» Лін. 24 8 10 6 21-21 26
«Дніпро» 24 8 10 6 29-30 26
«Динамо» М 23 11 3 9 33—27 25
«Зеніт» 25 7 11 7 27—26 ’5
«Динамо» К 22 8 8 6 34—27 24
СКА 24 7 9 8 27-2S 23
«Торпедо» 23 8 7 8 24—28 23
«Кайрат» 24 5 12 7 18-21 22
«Карпати» 24 7 6 11 19-30 20
«Спартак» 21 6 5 10 23-24 17
«Локомотив» 24 3 8 13 23—38 14
«ІІсфтчі» 24 4 6 14 21-44 14

q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 — И<£ 
ВНИИ. (ЛІ). 9.45 — Кольороц'й 
телебачення. Длч дітей. сУмІ« 
ЛІ руки». (М). 11.20 — програм 
ма документальних фільмів/ 
(М). 12.05 — Концерт самоді« 
яльних ансамблів пісні і .таці 
цю на ВДНГ. (М). 16.20 м
«Народне господарство СРСР»/' 
Навчальна передача з гсогрд« 
фії. (М). 16.50 — «Бесіди про 
виховання». (М). 17,20 Aj
«Сільські жнива». (ЛІ). 17.30 -г* 
Для школярів. Запрошення до 
олімпіади «Флот 'Батьківщії* 
ни». (М). 18.00 — Новини.
(Al). 18.10 —. Ленінський уві» 
всрситст мільйонів. (М). 18.4Q
— «Пкня-72». (М). 19.00 •“
інформаційна програма «Віс* 
ті». (К). 19.30 — КІІіофесті}?
валь, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР. Художнії? 
фільм «Молоди гвйрдія»; 
11 серія. (К). 20.45 — «На доб* 
раніч, діти!» (К). 21.00 — «Са» 
рок років цивільній обороні»’« 
(К). 21.15 — Програма «Час»", 
(М). 21.45 — «Вечірня розмо* 
ва», «Хліб». Передача друга} 
(Кіровоград). 22.30 — Теле
фільм. (Кіровоград). 22,45 я* 
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«Молоді голоси». (Львів); 
17.30 — «За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС». ТслсжурА' 
нал «Прогрес». (Донецьк), 
18.U0 — «Наші гості». Коні 
церт, (К). 18.30 — «Планета:
«Оксан». (Одеса). 19.00 — Ви
ступ письменниці Т. Тесе. (ЛІ)". 
19.20 — Кольорове телебачен
ня. Прем'єра телевізійного ху
дожнього фільму «Зима — не 
польовий сезон». (М). 20.30 -А 
Чемпіонат СРСР з хокея. СКД 
(Ленінград) — ЦСКА. Ill пе
ріод. (Ленінград). 21.15 —- 
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Кольорове телебачення. «Рит
ми Грузії». Фільм-концсрт. 
(М), 22.35 — НОВИНИ. (М).

П'ЯТНИЦЯ, 6 ЖОВТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —. 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів, «запрошення До 
олімпіади «Флот Батьківщи
ни». (М). 10.15 — Концерт,
(М). 10.10 — «Сільські жни
ва». (ЛІ). 10.50 — Телевізійний 
художнії! фільм «Кат не жде», 
(ЛІ). 12.35 — «Берегти хвилину 
п’ятирічки». (ЛІ). 12.50 — «Ша
хова школа». (М). 13.20
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (ЛІ). 16.05
— М. 10. Лєрмонтов. «Пісня
про купця Калашникова». На
вчальна передача з літератур 
ри. (ЛІ). 16.30 — «Розповіді
про професії». (ЛІ). 17.00
«Честь сім’ї». (ЛІ). 17.30 -І
«Хроніка тижнр». (Кірово
град). 17.40 — «Кіровоград« , 
іцнна спортивна». (Кірово*
і рад). 18.10 — «Польова пошт.І 
«Подвигу». (ЛІ). 18.40 — Теле
візійний художній фільм «До
щі».-(М). 19.30 — Кольорово
телебачення. Чемпіонат CPCR 
з футбола. «Спартак» (М) -А 
«Динамо» (ЛІ). В перерві 
«Культармійці — ювілею». (Кі
ровоград). 21.15 — ПрЬграма 
«Час». (ЛІ). 21.40 — «Союз
непорушний». Молдавська 
РСР. (М). 23.45 — Новини. (М);

ДРУГА ПРОГРАМА, 11.00-^ 
Тслевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. «Фотосимфонія», (К), 
11.35 — «Шкільний екран»} 
Українська мова для учнів 
8-го класу. (К). 17.00 — Народ* 
ний телеунівсрситет. (Львів); 
17.30 — Мультфільм. (К). 18.00
— «Це — школа комуністично)" 
праці». (Сімферополь). 18.30-А 
Музичний фільм «Метаморфо
зи». (К). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 ~» 
«На концерті пленуму Спілок 
композиторів України». В пе
рерві — «На добраніч, діти!»; 
(К). 21.15 — Програма «Час», 
(М). 21.45 — «Діалог». (Кнївґ, 
Волгоград). 22.50 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Зоря» 
«Кайрат». II тайм. (Вороши
ловград). 23.35 - Вечірні ио”* X 
вини. (К).

Редактор 
В. ПОГРІБНИЙ, і

З ВІНКАМИ 
ВДЯЧНОСТІ

В обласний центр повер
нувся туристсько-екскурсій
ний поїзд «Кіровоград». 
Близько чотирьохсот робіт
ників, службовців, трудів, 
ників сільського господар
ства, інтелігенції та моло
ді орденоносної Кіровоград- 
щини відвідали Смоленськ, 
Мінськ, Брест, Вільнюс, Ка

унас, Ригу, Псков, Ленін
град, Брянськ.

Туристи побували у міс
тах революційної, бонової і 
трудової слави радянського 
народу, оглянули історичні, 
архітектурні й культурні 
пам’ятники, стали свідками 
великого патріотичного під
несення, з яким радянські 
люди йдуть назустріч 50- 
Рс'П0 УТВ0РЄППЯ Союзу

Чи не найбільше вражен
ня залишило в туристів 
дводенне перебування в Ле-

нінграді. В місті па Неві 
вони ознайомилися з місця
ми революційних подій 
1917 року, оглянули Смоль
ний, побували па легендар
ному крейсері «Аврора», в 
Ермітажі, Петропавловській 
фортеці, Ісаакіївському со
борі, в культурних закла
дах, відвідали меморіальне 
Піскарівське кладовище, де 
від імені трудящих Кірово- 
градщинп поклали вінок 
до підніжжя пам’ятника 
загиблим під час героїчної 
оборони міста-гсроя в роки

Великої Вітчизняної війни.
Наші земляки не тільки 

добре відпочили, а й роз
ширили свій кругозір, зба
гатилися знаннями про ми
нуле і сучасне рідної Бать- ' 
ківщини.

До кінця цього року Кі
ровоградське бюро подоро
жей та екскурсій відпра
вить ще три поїзди «Кіро
воград».

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради 
по туризму і екскур
сіях.

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкоми ЛКСМУ, г, Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу но/а* 
сомольсьиого життя—2-45-35, підділу пропаганди, від» 
ділу листів І масової роботи та інших відділів—2*45*36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вуя. Глінки, 2.
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Уманський педагогічний
інститут ім. П. Г. Тичини

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на платні заочні- підготовчі курси для вступу на за- ? 
очне та стаціонарне; відділення таких факультетів’ 
фізико-матемагичний, природничий та педагогіки і 
методики початкового навчання.
. Бажаючі навчатись на курсах подають заяву на ! 
їм я ректора інституту, в якій зазначають факультет 
та форму навчання. - 7 • .

Зараховані на підготовчі курси виконують коп* і' 
трольні роботи, одержують письмові та усні К01І* у 
сультацц. Крім того, будуть проводитись заняття В І 
містах: Звенигор.одці, Гайсипі, Умані

Прийом заяв до 15 листопада 1972 року. Плата за 11 
навчання 10 крб. за весь період (гроші пересилають- І і 
ся поштовим переказом на р/рахунок 14102 в Уман* Г 
ському відділенні Держбанку). і

За довідками звертатись у навчальну частину іп* 9 ■ 
ституту. і 7 11

Адреса інституту; м. Умань, Черкаської області, ■. 
вул. Жовтнева, 1. 8 ’

РЕКТОРАТ,
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