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ДОСТРОКОВО!
ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ВИКОНАЛА

ПЛАН ДЕСЯТИ МІСЯЦІВ
Працівники промислових підприємств республіки, розгор

нувши соціалістичне змагання за гідну зустріч 50-річчя утво
рення СРСР і успішне виконання плану другого року дев'я
тої п'ятирічки, достроково, ЗО жовтня, виконали план десяти 
місяців по обсягу реалізації і випуску більшості найважли
віших видів виробів.

Понад десятимісячний план буде вироблено на сотні міль
йонів карбованців різної продукції, в тому числі велику кіль
кість вугілля, залізної і марганцевої руди, газу, сталевих 
труб, продукції машинобудування, мінеральних добрив, це
менту, лляних І шовкових тканин, м’яса, олії та інших видів 
виробів.

(РАТАУ).

СВІТЛОВОДСЬК. 5700 робітників міс
та та району вийшли на комсомольсько- 
молодіжні суботник та недільник.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
майстра Володимира Філіпова (групком- 
сорг Людмила Летнікова) із заводу чис
тих металів суботник провів на своєму 
робочому місці. Змінне завдання вико
нано на 140 процентів.

Всього на трудову дводенну вийшло 
10 400 молодих світловодців.

КІРОВОГРАДСЬКИМ РАЙОН. Близь
ко ЗО молодих червонозорівців працюва-
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Вся зміна—
ударна<'
ли на суботнику в підшефному колгоспі 
імені Н. К. Крупської на ремонті зрошу
вальної системи. Відремонтовано 300 по
гонних метрів труб.

Зразки ударної праці показали Гснна- 
дій Мартинов, Микола Бузько та Леонід 
Конопацький з ёнергоцеху.

Передсвяткова 
вахта молоді

ВИРОБНИЧА БРИГАДА-
ШКОЛА ПРАЦІ

XI ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ АКТИВУ
УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД

Комсомолка Людмила 
Ненахова пішла працю
вати на молочнотоварну 
ферму колгоспу «Друж
ба» за путівкою Ново- 
українського райкому 
комсомолу. Сьогодні дів
чина може похвалитися 
першими успіхами: від 
кожної з чотирнадцяти 
корів, які доглядає, на
доїла до 2710 кілограмів 
молока. Людмила мріє 
подолати тритисячний 
рубіж.
Фото ІО. Л1ВАШННКОБА.

ЗНОВУ ПОПЕРЕДУ
БРИГАДА ВЕЛИТА

Побузький нікелевий завод. 
Напередодні свята комітет ком
сомолу будови визначив пере
можців соціалістичного змагання 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів на честь 50-річчя СРСР 
та за право підписати рапорт ЦК 
ЛКСМУ про пуск першої черги 
заводу.

За результатами праці дев’яти 
місяців кращою визнана бригада 
арматурників Омеляна Велита бу
дівельного управління № 6 ком
бінату «Кіровоградважбуд». Ви
робничий план третього кварталу 
колектив виконав на 137 процен
тів.

Другими в змаганні йдуть слю
сарі Володимира Пінькавського з

ремонтно-механічного цеху. На 
Третьому МІСЦІ ---- ЧОМСОМОЛоСЬ-
ко-молодіжна бригада Івана Сим- 
чука спеціалізованого монтажного 
управління № 125 тресту «Криво- 
ріжстальконструкція».

Нещодавно бригада О. Велита 
рапортувала комітету комсомолу 
та комсомольського штабу будо
ви: відповідальне завдання бето
нування плити третьої трубчатої 
печі — завершено достроково.

І. ВЛАСЮК, 
секретар комсомольської 
організації Побузького ніке
левого заводу.

Роздуми про те, яку 
участь має брати учнівська 
виробнича бригада у житті 
господарства, які перспек
тиви підвищення її актив
ності, — саме це було го
ловним у діловій розмові 
на XI обласному зльоті ак
тиву учнівських виробничих 
бригад.

—- учениця 10 класу Гайво- 
ронської середньої школи 
№ 2 НАДІЯ ХОДОРОВСЬ- 
КА, рослинників — учениця 
9 класу Новопразької се
редньої школи ТЕТЯНА ГО« 
ЛОВЕРЯ, автомобілістів —• 
десятикласник Новоархаи* 
гельської середньої школи

НАЙВИЩЕ КОЛО
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
ЛОКОМОТИВА“

Вони ще і ще раз про
глядали трасу, що проля
гала в’юнистими стежками 
через виярки і пагорби в 
міському парку «Перемо
га», визначали, де і на 
якому колі треба буде до
класти найбільше зусиль. 
Учень Бобринецького сіль
ськогосподарського техні
куму Павло Соснов, який 
вже не раз мав успіх на 
обласних змаганнях, на 
стартовій лінії кинув дру
зям:

— Я, звісно, постараюсь. 
Але хлопці із Знам'янки... Микола,

Так, цей молодий вело- зібратись

сипедист «Колоса» неабияк 
готувався до поєдинків. 
І всі його товариші були 
переконані, що Павло 
зуміє увійти в число при
зерів. Та конкуренти із 
знам’янського «Локомоти
ва», їх останні досягнення 

були причиною вагань Пав
ла Соснова. Знам’янці — 
майже всі майстри. Вале
рій Красов, Валентин Те- 
доренко, Владислав Гулак, 
Микола Шушпанов. Остан
ній — увійшов 
найсильніших 
на першості країни, був 
призером 
ських змагань з велокро
су. Він, нарешті, — чем
піон Укрради ДСТ «Локо
мотив», Тренуючись у 
складі збірної республіки, 

звичайно, вміє 
з силами на

в десятку 
кросменів

республікан-

будь-якій трасі. І все ж 
Павло Соснов над'стьсч на 
щасливий фініш.

...Ось вже стартували 
юнаки. їх дистанція — 12 
кілометрів. Вже і перше 
коло позаду. Вперед, як і 
□сі чекали, виходять вихо
ванці Кіровоградської 
ДЮСШ № 2. Впевнено до
лає найтрудніші підйоми і 
спуски дев'ятикласник СШ 
№ 24 Андрій Ткаченко, се
ред лідерів також десяти
класник Валентин Гусєв 
(СШ № 11) та його ровес
ник з СШ .№ ЗО Микола 
Скурту, І так аж до остан
нього кілометра траси. 
Фінішує швидше всіх Ми
кола Скурту.

Нарешті — старт для 
найдосвідченіших. Кому 

(Закінчення на 2-й стор.).

Йшла мова про досвід. 
Так, сьогодні вже можна 
говорити про досвід. Почад 
15 тисяч юнаків і дівчат 
проходять хліборобську 
практику в 208 бригадах. 
Юні хлібороби обробляють 
7500 гектарів землі, одер
жують високг урожаї сіль
ськогосподарських культур, 
проводять наукову роботу.

— Через цю школу праці 
пройшла , і я, — говорить 
бригадир' свиноферми рад
госпу «3-й вирішальний» 
Новгородківського району 
Герой Соціалістично" Пра
ці Галина Іванівна Дейнега.

А у виступах молодих йшлося 
про те, яким' мав бути моло
дий хлібороб. .Самі ж і відпові
дали на це питання: освіченим, 
активним- творцем.

Першого дня учасники 
зльоту побували в передо
вих господарствах області, 
зустрічалися із знатними 
механізаторами, тваринни
ками, брали участь у зма
ганні. Юні трактооисти де
монстрували свою майстер
ність на полях бригади про
славленого хлібороба двічі 
Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова, поблизу Ко- 
мишуватого, тваринники — 
в Богданівці, рослинники — 
у Новій Празі, автомобіліс
ти — в Кіровограді.

Чемпіонами стали: серед 
трактористів — учень деся
того класу Аджамської се
редньої школи МИКОЛА 
КОДАЦЬКИИ, тваринників

ВОЛОДИМИР ШАРОВ. Пе
реможцям та призерам 
вручено грамоти обкому 
комсомолу, цінні пода
рунки.

За високі показники у на
вчанні, профорієнтаційній 
роботі, продуктивній пра
ці в нинішньому році ПЕ
РЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРА
ПОР ОБКОМУ КП УКРАЇНИ 
ТА ОБЛВИКОНКОМУ вру
чено виробничій учнівській 
бригаді БОГДАНІВСЬКОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, ЗНА- 
МІНСЬКОГО РАЙОНУ — 
переможцю у соціалістич
ному змаганні серед бригад. 
Друге і третє місця — у 
бригад Новопразької се
редньої школи (Олексан
дрійський район) та Димит- 
ровської середньої школи 
(Устинівський район].

Учасники зльоту прийня
ли звернення, в якому за
кликали комсомольців та 
учнів шкіл області поєдну
вати навчання з працею у 
виробничих бригадах, ово
лодівати сільськогосподар
ськими професіями, бути 
гідними хліборобської сла
ви своїх батьків.

У роботі зльоту взяли 
участь перший секретар об
кому ЛКСМУ М. Г. Гайда
мака, завідуючий відділом 
науки і учбових закладів 
обкому партії В. І. Вибрик, 
заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко, 
секретар обкому комсомо
лу А. І. Василенко.

• Фінішував обласний велокрос на приз «Молодого 
комунара», присвячений 55-й річниці Великого 
Жовтня та Дню народження Ленінського ком
сомолу.

Кіровограаськнй парк культури <= Перемога».
Стартують наненльніші учасники велокросу. їх дистанція — 24 кілометри.

Фото Л. РЕЗН1ЧЕНКА.
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. х Пленум ЦК, ЛіКСМУ» який відбувся влітку цього ро
ку, велику увїігу приділив технічній творчості робітни
чої та сільської молоді. Одним із шляхів поліпшення 
-цієї, роботи, наголошувалось, е широке залучення юна
ків і дівчат до винахідництва і раціоналізації.

Первинні організації ВТВР і комсомольські органі
зації спрямовують свою діяльність на розвиток тех
нічного потягу молодих. Па Заваллівському графіт
ному комбінаті, Олександрійському електромеханічному 
заводі підйомно-транспортного устаткування, Кіро
воградському заводі тракторних гідроагрегатів/хЧерво- 
ній зірці» молодь активно включилась у Всесоюзний 
огляд науково-технічної творчості, який проходе під 
девізом «П’ятирічці — ударний труд, майстерність і 
пошук молодих!»

„МО&О&ИЙ КОМУНА Р“ —

XI ЗЛІТ АКТИВУ УЧНІВСЬКИХ 
ВИРОБНИЧИХ БРИГАД

ЗМІЦНЮВАТИ ТРАДИЦІЇ

Серед молоді 
області широ
кий відгук і 
підтримку одер
жали починав
ші «Дев’яту 
п’ятирічку — 
за 3,5 роки», 
патріотичні по
чинання трудя
щих Москви та 
Ленінграда, на
був поширення 
рух «Сьогодні 
рубіж новато
ра — завтра 
комсомолко» к а 
норма».

І це дає не
погані наслід
ки. Лише мину
лого року у 

. ; раціоналізато
ра!.' Вони аодалн і впровадили у виробництво близь
ко 3640 рацпропозиції^ що дало можливість зекономи
ти більш як 700 тисяч карбованців.

На жаль, три з половиною тисячі раціоналізаторів — 
цс мала частка від того великого колективу молодих 
робітників, що працюють па кіровоградських заводах, 
шахтах і вуглерозрізах Олександрії, трудяться па 
родючих лапах нашої області. Де плоди технічної 
творчості юнаків і дівчат ударної комсомольської бу
дови Побузького нікелевого заводу? Тут працює май
же 800 молодих, енергійних, непогано обізнаних з 
машинами і механізмами людей, але в технічному про
гресі беруть участь лише одиниці. Так у цьому році 
в раціоналізаторському русі взяли участь 32 комсо
мольці. А де ж решта? Інші в .затінку від пошуку. 
Така ж картина сьогодні па Свігловодській меблевій 
фабриці, Зцам’янському, Кіровоградському меблевих 
комбінатах, у механізаторів Гайворопськоґо, Оиуфрї- 
ївського та інших районів.

Стан винахідництва і раціоналізації серед молоді, 
роботу комсомольських і первинних організацій ВТВР 
по залученню молоді до розвитку технічної творчості 
розглядаються на засіданнях обласної молодіжної 
секції. Безумовно, секція спрямовує діяльність пер- 
вишшх організацій ВТВР, в якійсь мірі контролює і 
допомагає активізувати комсомольців. .Але рух за тех
нічну тврр’чість став масовим, предметно цією справою 
мають зайнятися комітети комсомолу. Як досягти того 
рівня, щоб число раціоналізаторів і винахідників серед 
молоді неухильно росло, в чому' секрет незмінного 
успіху па оглядах технічної творчості молоді —повин
но хвилювати всіх комсомольських ватажків.
На багатьох- лідприємстах і в комсомольських органі
заціях області ще не налагоджений тісніш зв’язок з 
цих питань між радами ВТВР і комітетами комсомо
лу. Мало проводиться тут 
чешко комсомольців і молодих 
вано вивчення комсомольцями 
патентно-ліцензійної роботи, 
ради ВТВР не завжди вчасно 
боротьбу за повис використання резервів виробництва; 
підвищення продуктивності праці та якості виробів. 
Нерідко обговорення актуальних проблем творчості, 
впровадження цінних технічних НОВИІІОК підмінюється 
розглядом дріб’язкових, малозначутцнх питань, А звід
си і наслідки: в раціоналізації беруть участь окремі 
юнаки і дівчата. Аіолодь в загальній кількості майст
рів творчої справи займає всього лише 25 процентів.

Творчий похід до праці треба виховувати в людніш 
заздалегідь. На передових підприємствах розпочинають 
підготовку молоді до винахідницької і раціоналіза
торської роботи ще в своїх базових дитячих клубах 
І професійпо-технічннх училищах. Це робиться для 
того, щоб, прийшовши па завод, ________ ____
робітників відразу ж включились у технічну творчість, 

практична і методична допомога з боку комсомоль
ського активу ради молодих спеціалістів ВТВР значно 
прискорювала б акліматизацію молоді,яка приходе в 
цех після закінчення школи, профтехучилища чи техні
куму, і давала б можливість швидко стати в колію 
раціоналізаторського пошуку.

Щоб більше молоді залучити до технічної творчості 
обласна рада ВТВР разом з обкомом комсомолу роз
робила план організаційно-масових заходів, спрямова
них на підвищення активності комсомольців і молоді 
у раціоналізаторській роботі.

Уже підготовлений і розісланий па більшість під
приємств області зразковий навчальний план та про
грама заводської школи молодих раціоналізаторів. Про
грама навчання розрахована на ЗО годин. Вона озна
йомить молодь з основними Законоположеннями та 
допоможе набути практичних навиків по оформленню 
рацнропозмцій, навчить методам рішення технічних 
завдань і підрахунку економії.

Хочеться вірити, що комсомольці і молодь активізу
ють свою діяльність, займуть чільне місце в лавах 
раціоналізаторів області.

ВІДКРИЙ
В СОБІ
ЁД1СОНА

КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ
В ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ

творчому пошуку взяли 3500 молодих

З виступу 
Валентини ДОВЖЕНКО, 

бригадира учнівської виробничої 
бригади Богданівської 

середньої школи 
імені В. І. Леніна

Вже 16 років у нашій школі ус
пішно працює учнівська виробни
ча бригада, яка має своє дослід- . 
не поле (50 гектарів). За цей чес 
у колективі склалися трудові тра
диції. їх з усією повнотою відо
бражає пісня нашої бригади «Змо
лоду честь трудову бережи», сло
ва до якої написав перший брига
дир бригади Валентин Овчаров. 
Ми любимо свою пісню і з радіс
тю співаємо її, з нею розпочина
ємо кожен трудовий день.

Цього літа бригада жила, як і 
завжди, в таборі праці і відпочин
ку «Дружба». В першій половині 
дня юнаки і дівчата працювали, в 
другій — організовували культур
не дозвілля, їздили на екскурсії. 
Подорожували ми також по ви
значних місцях* Кірозоградщини 
та України.

Літо видалося посушливе. Але і 
в цих умовах можна отримати ви
сокі врожаї. На кожному гектарі 
ми виростили по 49,3 центнера 
озимої пшениці, 18 центнерів го
роху, 313 центнерів цукро&их бу
ряків, 350 центнерів — кормозих. 
Заклали також 4 досліди.

Це — не лише наша заслуга, а 
й комсомольської організації під
шефного колгоспу «Родина». Осо-

блиео цінну допомогу КОМСОМОЛЬ
СЬКІ активісти надавали нам у 
проведенні комсомольських збо
рів, допомагали розв’язати акту
альні питання профорієнтації, еи- 
брати професію.

З числа минулорічних випускни
ків 8 пішли працювати о колгосп 
«Родина». А всього їх тут працює 
— 54. 12 вихованців нашої учнів
ської виробничої бригади стали 
агрономами, а А. В. Демченкс та 
М. В. Біла, які працюють в Одесь
кому та Полтавському сільсько
господарських інститутах, —- кан
дидати сільськогосподарських 
наук.

Сьогодні аж не віриться, що 
наш колектив стаз переможцем у 
соціалістичному змаганні серед 
виробничих бригад області і нам 
вручено перехідним Червоний 
прапор обкому КП України та 
облвиконкому. Успіх окрилює. Усі 
члени бригади своїми відмінними 
оцінками, чесною працею будуть 
зміцнювати традиції школи, кол
госпу, учнівської виробничої 
бригади.

спільних заходів по залу- 
робітників, не організо- 
осиов винахідницької і 

Комітети комсомолу та 
спрямовують молодь па

більшість молодих

А. КОЛОДЯЖНИЯ, 
інженер обласної ради ВТВР,

ЙШЖі‘ 
ударну 
працю 

творчість| 
Опощукі

Ставши па передсвяткову тру
дову вахту, слюсар механічного 
цеху кіровоградського ремзаво
ду «Укрсільгосптехпіка» Олек
сандр Мерсжпнй змінні завдан
ня виконує на 115—120 процен
тів. І вся бригада С. Басюка, в 
якій працює молодий виробнич
ник. напередодні річниці Вели
кого /Ковтни йде і випереджен
ням графіка,

❖ото А. СТАРОСЕЛЬСЬКОГО.

В УСЬОМУ
ВІРНІСТЬ

ЗАРУБІЖНІ ДІЯЧІ 
І ПРЕСА 
ПРО РАДЯНСЬКИЙ 
союз

г

В НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКУ 
ВІДБУВСЯ 
РАЙОННИЙ
ЗЛІТ 
УЧАСНИКІВ 
ПОХОДУ 
МОЛОДІ 
«ШЛЯХАМИ 
СЛАВИ 
БАТЬКІВ»

честі»

З добрими трудемімм досяг
неннями зустріли ювілей Ле
нінського комсомолу юнаки і 
дівчата Новодрхангелыцннн. У 
первинних комсомольських орга
нізаціях району набув широкою 
поширення рух «П'ятирічці — 
ударну працю, майстерність і 
пошук молодих», Успішно ком
сомольці і неспілкова молодь ра
йону виконують соціалістичні 
зобоі-’язання, взяті на 
50-річчп утворення СРСР.

Ііічірпкгад, комсомольсько-ио- 
лодіжклй колектив треіьої тр-чк- 
торяої бригади ордена Трудово
го Червоною Прапора колгоспу 
«Зоря комунізму» (бригадно 
ГІ. Осадчий, групкомсоргМ. На
бій), за 9 місяців цього року 
виробив 24 507 гектаріи умовної 
оранки, зспопотпгошн 5656 кіло
грамів пального.

Непоганих успіхів дакоглдея 
Й КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіжні 
тракторні бригади колгоспів 
імені Енгельса та колгоспу «Ук
раїна». Так само звитяжно тру
дився й комсомольсько-молз- 

. ДІЖІІПії колектив другої МОЛОЧ- 
нстоварпої ферми 
імені Куйбіппева, де 
сортом 1. Холоденко. 
Галина Ланчуковська.

колгослу 
груоком- 

Дояркн 
. -------„------------ Галина

Сухнпська — з колгоспу імені 
Куйбкшсва. Лідія Парокінна — 
з «Червоної комуни», Катерина 
Козаченко — із «Заповіту Лені
на», Марія Яголькицька та Га
лина Ссадчук — з колгоспу іме
ні Щорса, телятниця з Кам’я- 
нечого Ганна Жук — ось дале
ко не повний перелік тієї моло
ді, котра служить добрим при
кладом 4 своїм ровесникам, і 
старшим за віком кодіоспнішлм.

Добра слава лине й про мо
лодих траитористів Петра Се- 
меиченка та Миколу Цабія із 
колгоспу «Зоря комунізму», 
Петра Шаповалова — з колгоспу 
імені Енгельса та Віктора Са- 
рьогіна — із «Заповіту Леніна».

Серед молодих комбайнерів 
району ось уже два роки підряд 
утримує першість у соціалістич
ному змаганні комсомольський 
ватажок з колгоспу с Дружба» 
Микола Сологуб. Вій скосив 196 
гектарів, намолотивши 4370 цент
нерів зерна. Високі показники І 
в Петра Сабашкова з цього «. 
колгоспу.

Шофери Іван Кейбзло з Тер
нівки, Микола Дацсвко з Неру- 
байки, Микола Крецул з Над
дана теж трудяться з комсо
мольським завзяттям.

В комсомольців району є пов
ні досягнення і в спразі військо
во-патріотичного виховання.

В день комсомольського свята 
вони зібралися па свій перший 
зліт «Шляхами слави батьків»« 
Почалося це хвилююче святе з 
покладаная вінків до підніжжя 
пам'ятників В. 1. Леніну та 
комсомольцям. полеглим за сво
боду СГЯІІЗШІ.

А потім всі зібрались на ра
йонному стадіоні «Комсом’н 
лець», який теж побудований ру
ками юних. В шереніі почесних 
гостей — комсомольці перши к 
иісляжовтиевнх літ. старі кому
ністи, ветерани війни, праці. 
Секретар райком.« КИ України 
Т. А. Бак тепло зітае молодь. 
Потім виступили Л. Бойко — » 
Кальниболота, Г. Черевань — в 
Кам'яніючого, ветеран війни 
С. Т. Науменко, ініціатор ство
рення музею бойової слави в 
с. Шляховому Л. О. Члек.

Того пам'ятного дня учасники 
зльоту взяли участь у трудово
му десанті, здавали нормативи 
комплексу ГПО. Цілий ряд де
легацій та окремих учасників 
були відзначені грамотами рай
кому комсомолу.

Наступили останні хвилини 
зльоту. Юнаки і дівчата з пра
пором ідуть широким коридо
ром вулиці поміж палаючих фа
келів до братської могили за
гиблим воїнам. Наступає тиша. 
Тільки чути, як відбиваються 
кроки*, перший, другий, третій... 
F . Вони вшановують пам’ять 
про -гик відомих і безіменних, 
що заплатили найдорожчим за
для того, щоб радісио і вільио 
s одній державі жилося з брага- 
иям навік народам. А в небі 
спалахують ракети — символ 
нестримного життя, квітучості 
нашої соціалістичної Батьків
щини.

Священна, висока іингь. Зона 
назавжди запам'ятається кож
ному.

А. КУЙБІДА, 
працівник Новоаркан- 
гельської районної га
зети «Колос».

своїми
ОЧИМА

Скот НІРИНГ, 
вчений-економіст ї 
діяч, член Всесвітньої Ради 
(США):

«Від розрухи 19!4—19! 7 
і руїн 1941—1945 років, від 
ньої відсталості радянський , _ 
піднязея до вершин світової мо
гутності.

... Він електрифікуааз країну, 
зайняв друге місце в світі по про
мисловому виробництву; вніс 
значні зміни в сільське господар
ство; модернізував транспорт і 
зв’язок, побудував ряд найсучас
ніших міст; організував єдину в 
своєму році систему загальної 
безплатної освіти; створив широ
ку мережу установ державної

і громадський 
..• Миру

років 
край- 

народ

охорони здоров’я; організував 
значною мірою під контролем 
профспілок, зразковий апарат со
ціального страхування, чудову 
сітку закладів для, відпочинку і 
для занять спортом. Разом з тим 
він добився видатних успіхіз а га
лузі науки, музики, мистецтва.

Радянський Союз пройшов ве
ликий шлях до здійснення мрі 
Леніна про соціалістичне суспіль
ство, що виникає на руїнах, напів
феодально", напівкапіталістичної 
культури. Протягом тривалого ча
су здійснення цього досвіду Ра
дянський ~ 
прагнув 
культуру, 
рожого 
світу».

Союз був самотнім; він 
створити соціалістичну 
знаходячись серед зо- 
йому капіталістичного '■

Даллас ДОЇИГ, 
американським підприємець:

«За роки Радянської влади ста
лися великі зміни до кращого. 
Тяжкі роки залишились позаду, 
іепер люди добре харчуються і 
мають здоровий вигляд. Вони за
хоплюються спортом, часто відві
дують театри, кіно цирк. Рівень 
життя в СРСР значно підвищився. 
Більше стало товарів широкого 
вжитку, більше будується житло
вих будинків і люди більше ви
трачають грошей на те. що хочуть 
придбати.

Кваліфікований робітник 
СРСР аідноситьєй до групи 
більш оплачувано", нарівні з 
ними.

Медичне обслужування та
види громадських послуг a CPGP 
зовсім безплатні. Безплатною. є 
також і освіта, вкЛю-мкУчи вишу».

най- 
вче-

інші

/
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ВИСТАВКА ДО ЮВІЛЕЮ
Напередодні; ювілею Союзу PCP у Но* 

восслнцькій бібліотеці Ульяновського ра- 
йону систематично проводяться читацькі 
конференції, літературні вечори, бібліо
графічні огляди, де висвітлюється історія 
дружби народім нашої країни, на при
кладах показується, як багато дало 
об єднання радянських республік а одну 
державу.

Завідуюча бібліотекою Віра Ільчекко 
згуртувала хорошим актив. Це і директор 
школи П. Гоцу.іяк, і вчителька В. До.то- 
ва, і фельдшер О. Раркуша, читачі 
М. Деркач, І. Сокуренко, А. Хмслюк, 
І. Швачка.

Нещодавно бібліотечні працівники ра
зом із активістами оформили цікаву 
книжкову виставку, поисвнчену 60-річчю 
утворений СРСР.

В. ВЕРБЕЦЬКИП.

На фото; завідуюча Ковоселіщькою бібліотекою В Ілічеіі- 
«о готується до чергової читацької конференції.

Фото автора.

СВЯТКОВА АФІША КРИМЧАН
^чора кропивничани 

відкрили свій тридцять 
п'ятий театральний се
зон, присвячений 50- 
річчю утворення СРСР. 
В листопаді в першу 
чергу кіровоградці пе
реглянуть три прем’єри

«Дороги, які ми ви
бираємо» (Микола За- 
рудний), «Королева
тюльпанів» (Юрій Мок- 
рієа), «Фараони» (Олек
сій Коломієць). А потім 
глядачам кропивничани 
запропонують героїчну

драму Михайла Стари- 
цького «Оборона Буші» 
та музичну поему наших 
земляків Миколи До- 
бролежі і Валерія Юр’є- 
ва «Залізна троянда» 
(автори її створили за 
мотивами роману Юрія 
Яновського «Вершники»),

Т? КІНЦІ серпня в Пармі близько одніїадця- 
•* тої годяни вечора прямо перед кінотеат

ром «Рим» був зарізаний робітннк-ангнфашнет 
Маріано Лупо.

«Цей кривавий злочин. — писала наступного 
дия газета «Уиіта», — здійснено в той момент, 
коли громадськість міста готувалась відзначи
те 50-річчя збройного виступу пармців проти 
счоркосорочечників» Муссоліиі, Намагаючись

• Шалений світ

РЕСПУБЛІКАМ-
СЕСТРАМ

Комітет комсомолу технікуму 00- 
Становнв; протягом трьох місяців у 
пас триватимуть тижні, приспячені 
братнім республікам Союзу PCP.

Обов'язки розподілити між група
ми. Кожна з груп мала іотуваги тиж
день однієї з республік. Для цього 
підбираються відповідні національні 
костюми, організовується тематична 
книжкова виставка, перегляд ьіпо-

фільмів. А наприкінці тижня —■ за. 
ключЛиіі вечір з концертною програ
мою, складеною з творів митній брат
ніх народів.

Уже відбувся тиждень Російської і: 
Федерації та тиждень «Україна в 
сім’ї рсспублік-ссстер’.

А в день 60-річчя утворення СРСР и ' 
технікумі відбудеться великий свят-. 
новий вечір, як ■заключний етап про- 
ведення тігкніи республік.

В. ЧИРВА, 
секретар комітету комсомо
лу Олександрійського рад- 
госпу-технікуму.

З КОМСОМОЛЬСЬКОЮ ПІСНЕЮ
В дот. річниці комсомолу молоді, тресту еКіровоградсільбуд» за давньою 

традицією запросила до себе комсомольця 20-х років Т. Т. Біло юрської о. Він 
.розповів про те. як від Жовтня і до сьогодні молодь різних иаціоиальчостей і» 
одній сім’ї відстоювала разом із старшими товаришами завоювання революції, 
як юнаки й дівчата самовіддано працюють па заводах і полях, на новобудовах,

У залі клубу буліпельників — представники різних національностей. Гут І • 
українці, і росіяни, і молдавани, і казахи. Воин разом працюють на будові, 
разом проживають у гуртожитку.

Секретар комітету комсомолу тресту Михайло Горячов доповів, як несут 
естафету батьків його ровесники. Доказом цьому став наказ про нагородження ■ 
молодих будівельників.

Вечір закінчився бадьорою комсомольською піснею.
•м. Кіровоград. В. РОМАНЧУК.

НАИВИЩЕ КОЛО 
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО

„ЛОКОМОТИВА“
(Закінчення;).

рок. Потрібні ке секунди, 
а хвилини, щоб знову про
довжувати боротьбу в 
повній напрузі.

Коло, ще коло. Сосноз 
сходить □ треси.

Тепер лідерів вже ніхто 
но міг наздогнати. На 
кожному етапі уболіваль
ники вітали Шушпаноиа, 
Красова, бачили, що є ще 
сили вийти вперед і в Те- 
доренка, минулорічного 
нашого призера. Але під 
час кросу в будь-яку хви
лину може стати несподі
ванка. Отже, треба чекати 
передфінішного ривка. Та 
змін не сталось — Мико
ла Шушпанов перший за
кінчує останнє коло ди
станції.

пощастить подолати пер
шим двадцятичотирьохчі- 
лометрову трасу, той ста
не володарем призу «Мо
лодого комунара»». От
же — старт. Кілька десят
ків метрів велосипедисти 
мчать понад берегом ста
ву, далі — крутий підйом. 
Знам'янчани одразу ви
рвались вперед. З ними і 
Пазло Соснов. Прихильни
ки залізничників навіть ди
вувались:

— Не може бути, щоб 
він наздогнав Гулака.

Та Павло вже набли
жався до лідерів.

І ось несподіване:
— Соснов відстає. З ньо

го щось трапилось з вело
сипедом, розірвався шну-

Поділяючи точку зору сумно відомого пре
м’єр-міністра Франції і зрадника французького 
народу Пьєра Лаваля про те, що «ідеї небез
печні — вони заважають жити», керівники 
ІСД воліють вдатися, згідно термінології Ге- 
бсльса, до «тотальної демагогії». Ці прибіч
ники «істинної свободи« заявляють: «Демо
кратія прошила. Вона позбавлена Ідеології, 
вонн ке керує людиною, а залишає я напри

зволяще сексу, інстинк
тів, потреб. Демократія
— це жахлива хвороба, 
яка веде до відчуження 
і позбавляє щастя. Лю
дину надміру годують 
свободою, але вона за
лишається рабом спо
живання багатства бруд
ної політичної гри. Лін
— проти демократії в 
тій мірі, в якій любимо 
справжню свободу... Як
що ми прийдемо по вла
ди, ми... обмежимо пар
ламент двома угрупо
ваннями, ліквідуємо 
скландальне засилля 
партії, повернемо силу І 
престиж армії, позба

вимо Ватікан світської влади, похоронимо ко
мунізм. Нам набридла ця свобода! Мі; пи
шаємося, іцо ми — фашисти завтрашнього 
дня...»

В лавах «Фронту молоді» об'єднані всі сту
дентські і робітничі організації ІСД — «Уні
верситетський фронт національної дії», «Мо
лода Італія», «Молода Європа» та інші, які 
до цього діяли самостійно п Тренто, Мілані, 
Варезі, Римі, Неаполі. Реджо та Інші містах. 
Водночас в Мондссільвано, поблизу Пескари 
був створений навчальний табір для підготов
ки нових кадрів.

Керівники сФронту молоді» не внзпзють ні 
чорних сорочок, ні фашистського фольклору, 
ііі атрибутів націзму часів " 
заявляють, що не визнають 
го права — практики, що 
дуче.

Але в той же час лідери 
створили соціальні загони ополченців — «Доб
ровольці ІСД» під командуванням заступника 
національної о секретаря партії Абеллі, мста 
яких — охорона неофашистських збігопнськда 
проведення різних терористичних акцій.

Італійська поліція проявляє разючу «сліпо
ту», коли потрібно знайти і розігнані збіго
виська неофашистів або воєнізовані табори, 
заборонені, до речі, конституцією. Наприклад, 
у містечку Мепфі (Сіцілія) тренувальна база 
сФронту молоді» знаходилась всього за 300 
метрів від поліцейських казарм. . До того ж, 
молоді терористи навчались в таборі не лише 
стрільбі, але Й організації вибухів. 1 «ніхто 
ле чув». Коли ж комуністи Сіиі.іії вдарили па 
сполох, поліцейські зводили «навідатись» в 
табір, але чомусь нікого там «те знайшли». 
«З великими труднощами» виявили карабінери 
іі інший табір — біля містечка Дзаффераня. 
хоча на шосе стояв дорожний знак, який вка
зував, як до нього проїхати.

_  у поліції зв'язані руки, — виправдовує^ 
тьсп комісар поліцейського управлінпя Катанії 
Міньоза. — Коли починається розслідування 
якогось злочину, то раптом з’являється така 
Кількість «побажань» від нищестоячих Інстан
цій так часто вникають докази, документи і 
навіть свідки, що слідство стає просто безглуз- 
Л*Пооте. коли потрібно захистити себе, неофа
шисти не ховаються. Коли постало питання 
ПРО закриття табору п Меифі, наприклад, вони 
відправились не куди-небудь, а примо до му
ніципального радника демохрнстиянсььої пар
тії 1 вже наступного дня секретар місцевого 
аіачілеяня ХДП направив міністру внутрішніх 
сипав Італії Румору свій «рішучий протест 
проти ТОГО галасу, який, підняли комуністи о 
аи'пчке ч незначною ПОДІЄЮ...»ЗВ^0'повернемося ДО ПОДІЙ у падм.- ПОЛ.ЩЯ 
прибула ■’’“’„жекторів карабінери обшукали 
світлом "Р0*Хв?тза Маріано Лупо кожний навколо місця вбивства Маріа^ 
шматок зсмяі. але ранку перехожим були 
Однак нас ту вбивці, що лежали не-
знайдеиі 5°І'°.‘ка ПоДії. Правда, бандити в 
далеко, від мини *яс „вна повіль-
КІИЦІ кінців «ули вже стала правилом, коли в 

«««“ «•«'•

-ЛІЛЛ?--»-
квестури доктора Кларіц' ^( ,,кл яка повинна
- Так. відомо. Але це пол' можемо

вирішуватись иа Р^ні Уряд>’ 
зробити ми? <--. л .'МАКАРОВ.

ХТО ВБИВ
МАРІАНО ЛУПО?

Таким чином перемож
цями велокросу серед юна
ків стали Микола Скурту, 
Валентин Гусєв, Андрій 
Ткаченко. Серед дорос
лих — в трійку найси.чьні- 
іинх увійшли Микола 
Шушпанов, Валерій Кра
сок та Владислав Гулак. 
Працівникові Знам’янсько- 
го локомотивного депо Ми
колі Шушпайову вручено 
приз «Молодого комуна
ра». Всі переможці вело
кросу відзначені грамота
ми редакції газети та пре
мійовані передплатою па 
«Молодий комунар».

М. ШЕВЧУК.

Зірвати підготовку ювілею, спадкоємці дуче 
розгорнули в Пармі цілу терористичну кампа
нію, яка трниае ось уже кілька місяців. її мс
та — що б там не стало залякати жителів 
Міста». Журналісти підрахували. наприклад, 
що за серпень — вересень було здійснено біль
ше 20 нападів на членів Італійської компартії, 
колишніх партизан, демократично настроєних 
Студентів.

Відразу після злочину керівники неофашист
ського Італійського соціального руху (ІСД) 
ааявн.зя, що ні до вбивства, ні до самих зло
чинців вони не мають ніякого підношення. 
Однак, як вияснилося, троє з п'яти нападни
ків були членами «Фронту молоді» — органі
зації, створеної в рамках ІСД.

Як відомо, на виборах минулого року Іта
лійський соціальний рух набрав два мільйона 
голосів, 25,3 процента з яках подали виборці 
-віком від 21 до ЗО років.

Що ж привертає частину італійської молоді 
•я лази иеофашпсгів? Як відзначають численні 
газстц, це шести-і дев'ягизначні суми, надані 
ІСД «великим бізнесом». Особливо тцедрі 
жителі півдня — крупні .землевласники, спе
кулянти міськими земельними ділянками, тор
гівці урядовими концесіями, промисловці, кот
рі хровно зацікавлені у відродженні фашизму 
для захисту «традиційних інтересів Півдня». 
Де речі, скільки б італійські «скуандраче» 
(«штурмовики» > не кричали, що вопя «закляті 
вороги капіталу», всім давно відомо, хто 
Оплачує їхні витрати.

Згідно даних журналу «Темпе», ІСД одер
жує близько .18 мільярдів лір у рік. У мілан- 
<аргх неофашистів існує навіть своєрідний 
-~урейскуранг> тих чи Інших «послуї» в за
лежності гід ступеня риску. Так, за участь у 
звичайній вуличній демонстрації молода лю
дина може одері£зпі 2 тисячі лір (біля 3 кар
бованців), в демонстрації з можливими усклад
неннями — з тисячі лір. а в нападі на демо
кратичних діячів чи розгромі приміщення 
профспілкової і громадської організацій — 
6 тисяч лір.

Розщедрюються не ляше Італійські товстосу
ми, Нещодавно журнал «Сетте джорні» опуб
лікував серію матеріалів, що викликали сен
сацію, Виявляється, що мало не основна час
тика грошей, одержувана Італійським соціаль
ним рухом, надходить з ...Сполучених Штатів 
Америки, зокрема, від с Континенталь Ілліноііс 
Gaus* (штат ілліиойс) і банка «Гальф е.чд 
Уестерн», в якому знаходяться вклади амери
канської мафії «Хоза костра»., тісно зв'язаної 
з півде.чпоїталійською мафією. Обидва ці бан
ні в свою чергу фінансують італійський «Банк 
соівата фіналціерія», відомий своїми контак
тами з неофашистами.

Кошти надходить також з Гоєнії, де за ока- 
зігхою прем’єр-міністра Пападопулоса фін.їй- 
супппям 1СД займається якийсь полковник 
М. Руфоізліс — давній аіент американської 
розвідки. Немалі гроші перераховує також і 
Французький «Банк де Парі І де Пеі-Ба». чс- 
P": який в свій час французькі гірничодобувні 
1 сіЛськотосподарсині трести фінансували ді- 
и’Іи-і:-ть ОАС в Алжирі і найманців у Конго.

•Відомо також про зв’язки ІСД з ззхідноні- 
:лім:і исонацістами, наприклад, з «Єпро- 

__-tCL-xKM визвольним фронтом», які спираю
ся на матеріальну допомогу промисловості 
»«арі: та івших районів ФРН. Центр італій- 
с-кого фіналу цієї організації знаходиться в 
•Ренто, а деякі діячі ІСД проходили підготов- 

і. ■ з містечку Рейнзіг поблизу Бэйна.
В--СНИ минулого року ІСД. з поєного підо- 

>Ря іу дсмадрвстяяи, створили нову неона- 
Т^тссгу бр:айі..ац(ю — афронт молоді», живу 

'•■і дон.-, Hü ашеорамкдось запозичити в уяь- 
рвдик'адЬ.

Муссоліиі. Вони 
репресій, кулачно- 

процвітала при

«Фронту» та ІСД

11а знімку: четвірка яайсильиіиіпх —спортсмени зпам’япською «Локомотива»
В. ТЕДОРЕНКО. В. ГУЛАК. М. ШУШПАНОВ, В. КРАСО В. Фото Л. РЕЗН1ЧЕНКА»

НА ЧЕСТЬ 
ГЕРОЯ-ЗЕМАЯКА

Комсомольці і молодь ТІовоархангельщіпіи свято шанують 
ім'я земляка, уродженця села Нсбелівкн Героя Радянського 
Союзу Павла Саоовіїча Гришка.

Свій безсмертний подвиг гвардії лейтенант Павло Тришко 
звершив у 191-1 році на підступах до Будапешту. Він замінив 
на бойозому посту загиблою командира роги. Під комаилу- 
пання.м молодого сфіцера воїни підбили кілька навальник 
ворожих атак, зншцнлк десятки гітлеріпціи. Смертельно по- 
ранений, П. С. Гришко не залишив поля бою. Він виграв 
єдиноборство з ворожим танком. За славний, легендарний 
подвиг у тому, останньому Сою, йому ґі було присвоєно зван
ня Героя Радянського Союзу.

П. С. Гришко народився в жовтні. Тому саме в цьому мі
сяці на честь земляка-патріота 1 відбувся у районі масовий 
легкоатлетичний крос спортсменів з колгоспів і шкіл району. 
Пого учасниками стали понад 209 юнаків і дівчат.

Перехідний кубок Новоаг.хаигельського райкому комсомо
лу — організатора цього кросу — отримала команда Ново- 
архангельської середньої школи. Ііідвисоцьк: школяр; —■ 
другі, за що їх віданачє.по перехідним г.имлелем,

І(. АИДРІЙЧУК-

• ФУТБОЛ

Передостанній матч чемпіо
нату країни з футбол» кіро
воградська «Зірка» провела 
з севастопольським «Авангар
дом» і програла його (0:1). А 
ЗІ жовтня наші земляки прий
мали на своєму полі донець
кий «Локомотив». Ця гостра 
І напружена ірл принесла 
«Зірці» лише одно о;іко (2:2).

XXXIV чемпіонат країни се
ред команд першої зони дру
гої літ класу ».А» завершив-

.,А тепер — кубок
ся. Та футбольний сезон ще 
не закінчено. «Зірка* візьме 
участь в розиграші Кубка Ук
раїни (серед колективів пер
шої і другої ліг). В суботу 
кіровоградці прийматимуть на 
своєму полі ждзіїівський «Ме
талург», а. Б листопада■— 
одеський «Чорноморець»,

НАШ КОНКУРС.

ДРУГИЙ ТУР.

ЗАВДАННЯ № І.

1. Назвіть, в якому ро
ці і хто буз першим чем
піоном світу з шахів се
ред чоловіків. (2 очка),

2. Розв’яжіть етюд:
Білі: Кр(7; Те4 (2 фі

гури).
Чорні: КрГ5; пе5 (2 фі

гури).
Білі починають і ви-« 

грають. (2 очка).

ЗАВДАННЯ № 2.

1. Назвіть, в якому ро
ці і хто був другим чем
піоном світу з шахів се
ред чоловікіз (2 очка).

2. Розв'яжіть приклад:
Білі: Кр<т4; Та8; п а7 

(З фігури).
Чорні: Крй2; Та2 (2 фі

гури).
білі починають і ви.грлт. 

ють (2 рчкв).
—> И»-Ч.
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ЭАДОВГО до приїзду в Кіровоград че- 
хословацьких артистів цирку, інтерес 

до їх вистави був величезним. Вже барвис
ті афіші і повідомлення про тс, що в місто 
буде доставлено 60 вагончиків з обладнан
ням, дресерованими тваринами захоплюва
ли кіровоградців.

■ Тож перша поява митців на арені викли
кала щирі і пристрасти! вітання. Оригіналь
ний «почерк» клоунів Бобі та Олс, муж
ність і спритність акробатів Шгаубертів, не
повторні трюки гімнастів-,мотоциклістів 
Клудськнх і ще раз засвідчили про те, що 
перед нами справжні великі майстри цир
кового мистецтва.

Затамувавши подих, всі чекали, коли за 
металевими сітками з’вляться приборкані 
хижаки — тигри, ведмеді. І ось вони вже 
підпорюються кожній вказівці артистів 
Бероуссків. Здавалося б незграбний, клишо
ногий звір може лише нешвидко пробігти 
якусь відстань'. Та він мчав па мотоциклі, 

м’яча. А 
смугастий

велоенпеді, спритно підкидав 
крізь палаючі кільця стрибав 
тигр.

Не менше враження справили 
чів розгонисті візерунки, які робили коні, 
навчені Робсртом Штппкою...

Вже після вистави в гурті веселих і схви
льованих кіровоградців чулось: «Це справ
ді здорово! От би ш.е дістати квиток та 
подивитись такі отчайдушні стрибки в по
вітрі».

Це вони про акробатів Ірку і Боуша, Дуо 
Войкана.

на гляда-

«Дорога редакція! Хочу стати кон- 
дитером, але не знаю, де можна на-, 
бути цієї професії. Повідомте, будь- ? 
ласка, адресу учбового закладу та 
умови прийому», — прохає нас ТА
МАРА К. З ОЛЕКСАНДРІВСЬКО- 
ГО РАЙОНУ.

У Кіровоградському кулінарному і. 
училищі, котре знаходиться на вул, .і 
Компанійця, 65, є кондитерське від» ■ 
ділення. До училища приймаються , 
особи з середньою освітою, без §к- 1 
заменів на підставі конкурсу атеста- і 
гів. Строк навчання 2 роки.

Так, група артистів цирку, очолювала 
Рудольфом Вациком, подарувала нам кіль
ка годин радості і захоплення. Вони, наші 
друзі з Чехословаччини, були щирими і 
гостинними. Плід їх старань — неповтор
ний дивосвіт кольорів циркового видовища, 
сила, мужність, висока майстерність кож
ного творця вистави.

М. ВІНЦЕВИЙ.

13 СОТЕНЬ УСТ:

«ЦЕ—ЗДОРОВОЇ»
Митці чехословацького цирку —* 
в Кіровограді

ТАНЯ П0Н0МАРЕПК.0 учениця 
9-Б класу СШ села Плетеного Таиїлії- 
ка мріє стані слідчим. Вона знає, що 
для цього потрібно мати юридичну 
освіту. В листі до редакції дівчина 
запитує про умови прийому на юри
дичні факультети університетів чи о 
юридичні інститути, а також просить 
повідомити адреси таких вузів.

Умови прийому в юридичні вузи 
такі ж, як і в інші вищі учбові закла«' 
ди республіки. Безумовно, перевага 
надасться особам, котрі мають стаж 
роботи або брали активну участь в 
добровільних народних дружинах чи 
комсомольських оперативних заго
нах.

Адреси: м. Харків, вул. Пушкінсь- 
ка, 77, юридичний інститут; м. Київ, 
вул. Володимирівська, 60, КДУ, юри
дичний факультет; м. Одеса, вул, 
Петра Великого, 2, ОДУ, юридичний 
факультет; м. Львів, вул. Універси
тетська, 1, юридичний факультет уні
верситету.

І 
J 
і

ЗВІТУЮТЬ СТУДІЙЦІ 
„СІВАЧА“

Давно відомо, як багато важить для людей, 
котрі прагнуть пов’язати свою долю з літерату
рою — школа літературного навчання, школа май
стерності. Форми такого навчання — різноманітні. 
Одна з них — систематичне обговорення творів 
початківців, котра вже стала традицією на занят
тях «Сівача».

Минулої неділі відбулось чергове заняття чле
нів «Сівача». На ньому обговорювались тг.орн мо
лодих поетів Є. Железнякова та Р. Ройзмана, 
Доброзичлива, але принципова розмова про здо
бутки її прорахункп ночатківціз продовжувалась 
кілька годин.

Вирішено також деякі оріанізацііїні питання.
Підсумовуючи заняття, відповідальний секретар 

обласною літоб’єднання В. Базнлевськнй наголо
си!) на необхідності наполегливішої праці над со
бою. серйо.ч.ої і кв іліфікованої підготовки до 
занять.

В. БАЙДАЧІІИИ.

«Шановна редакція! Я — диктор 
шкільного радіовузла. По закінченні 
школи маю бажання працювати дик
тором радіо або телебачення, проте 
не знаю, який учбовий заклад для 
цього потрібно закінчити» — пише 
нам В. ПОПОМ АРЕН І\О з м. Кіро
вограда.

Спеціальних учбових закладів, які 
б готували дикторів немає. На теле; 
студії та радіомовленні час від часу 
влаштовуються конкурси, переможні 
яких і стають дикторами. Щонайго- 
ловніше для диктора — це відмінна 
дикція, для диктора телебачення — 
ще й приємна зовнішність, добре 
знання мови.

• ПРИКРАСА ЦИРКОВОЇ ВИСТАВИ,

• ЗАТАМУВАВШИ ПОДИХ, ВСІ СТЕЖИЛИ ЗА ПОВІТРЯНИМИ ГІМНАСТАМИ.

О НА МАНЕЖІ - КОІІІ, '
Фото В. КОВПАКА.

Зіна.С. з села Адлсамки прохаД 
порадити, чи можна дівчині здобутії 
професію штурмана літака?

На жаль, Зіно, в льотно-штурман
ське училище, що в Кіровограді, 
згідно статуту, дівчат прий/лати не 
передбачено.

& ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. З ЛИСТОПА

ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (ЛІ). 9.45 — Для 
шкотярів. «Роби з нами, ро
би і'к ми. роби краще нас». 
(!!ДР). І0.'5 — Художній
фільм «Далека наречена». 
(ЛІ). 12.І0 — Шахова школа.
(М). І2.4О — Програма доку
ментальних фільмів. (ЛІ). 13.35 
— «За вашими листами». (ЛІ). 
15.50 — «Розповіді про про
фесії». (ЛІ). І6.20 — «Акту
альні проблеми науки і куль
тури». (М). НІ.50 — Концерт 
с; іодіяльлого народного хору 
Спзлявської райспожнвспіл- 
кіг. (Ужгород). (7.25 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Рушничок». (K). 17.45—«Сім 
дн'з Чсреповецького металур
гійного заводу». Передача 
п'ята. (М). 18.00 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 18.10 — 
Інтербачення. «Союз непо
рушний». Киргизька PCP. 
(М). 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футбола. «Зоря» (Вороши
ловград)—«Динамо» (Мінськ). 
II тайм. (Ворошиловград). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — « Кіномистецтво Краї- 
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ни Рад». Художній фільм 
«Батько солдата». (ЛІ). 23.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Спартак» (М). ІІ-й тайм. 
(Тбілісі). 23.45 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50 — 
Концерт. (Перм). 17.25 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Умілі руки». (ЛІ). 17.45
— «Наша пошта». (К). 18.00
— «Поет і місто». (Одеса).
18.30 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.00 — Чем
піонат СРСР з футбола. «Зо
ря» — «Динамо» (Мінськ), 
1-й тайм. (Ворошиловград). 
19.45 — О. Фадеев. «Молода 
гвардія». (Ворошиловград). 
23.05 — Вечірні новини. (К).
х СУБОТА, 4 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Читай місто». 
(М). 10.15 — Д. Шостакович. 
«Шоста симфонія». (М). 10.45
— Для школярів. Ю. Яковіев.
«А. Воробйов скла не виби
вав». Спектакль. (Казань). 
12.05 — «За економію і бе
режливість у великому І ма
лому». (ЛІ). 12.20 — Концерт. 
(М). 15.00 — Концерт. (Волго
град). 15.30 — Кольорове те
лебачення. Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Ось моє село». Перша се
рія. (М). 17.00 — «Народні та
ланти». (Львів). 17.45 — «Сім 
днів Череповсцького металур
гійного заводу». Передача 
шоста. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Бесіди про ви
ховання». (ЛІ). 18.40 — Кон

церт народного артиста Азер
байджанської PCP ЛІ. Маго
маева. (М). 19.45 — Художній 
фільм «Майська ніч або уто
плена». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— «Співає народний артист 
СРСР Д. Гнатюк». (К). 22.15
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00- 
Для школярів. «Музичний те
атр — дітям». (ЛІ). 17.45 — 
«Міжнародне життя». (К). 
18.15 — В. Орлов. «Золота
чайка». Вистава. (Запоріж
жя). 19.15 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.45 — 
В. Біль - Білоцерків с ь к и й. 
«Шторм». Спектакль. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження спек
таклю «Шторм». (М). 22.35 — 
Новини. (М).

НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (ЛІ). 9.05
— Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Кінопро- 
грама «Піонерія». (М). 10.30
— Кольорове телебачення. 
«Музичний кіоск». (ЛІ). 11:00
— «Сім днів Череповсцького 
металургійного заводу». Пе
редача сьома. (М). 11.15 —, 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного музичного 
фільму «Ми з берегів Оки». 
(М). 12.20 .— Кольорове теле
бачення. Прем’єра телевізій
ного художнього фільму «Ось 

моє село». Друга серія. (М).
13.30 — Науково-популярна 
програма «Здоров’я». (ЛІ). 
14.00 — Кольорове телебачен
ня. «Карусель». (М). 11.45 — 
«Сільська година». (М).. 15.45
— «Поезія». (ЛІ). 16.10 — Кон
церт майстрів мистецтв. (ЛІ).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Програма 
мультфільмів. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — «Пісня- 
72». (М). 18.40 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 19.35 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Пісні моря». ,М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний театр мініа
тюр. «Тринадцять стільців». 
(М). 22.40 — Кольорове теле
бачення. Документальний 
фільм. (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 - 
Програма передач. (К). 16.00
— «Стадіон для всіх». (К). 
17.00 — «Жовтню назустріч». 
(К). 17.30 - Для дітей. «Чо
му хлопчаки співати поча
ли». (Харків). 18.00 — «Сього
дні з вами поет Д. Паплпч- 
ко». (К). 18.30 — «Біля Чор
ного моря». Розважальна про
грама. (Одеса). 19.15 — Ін
формаційна програма «Вісті», 
(К). 19.45 — Тележурнал «Му
зична Україна». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Весна на 
Одері». (К). 23.10 — Вечірні 
новини. (К).

ВИПРАВЛЕННЯ 
помилки

В минулому номері газети 
допущено помилку. В інфор
мації на 3-й стор. «В обіймах 
степівчан», в першій колонці 
початок третього абзацу слід 
читати: «Тепла бесіда відбу
лась з представниками Кир

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
НА ОБЛАСНУ ГАЗЕТУ «МОЛОДІШ КОМУНАР»
Райони Зобов’язання

на і ■
Новомиргородськнн 
Вільшанський 
Ульяновський 
Добровелнчківський 
Компаніївськнй 
Новоукраїнськнй 
Петрівськнй 
Онуфріїпський 
Олександрійський 
Знам’янський 
Кіровоградський 
Маловисківський 
Голованівський 
Олсксандрівський 
Новгородківськнй 
Новоархангсльськнн 
Бобринсцький 
ДолннськиЛ 
Гайворонськнй 
Устинівський 
м. Кіровоград 
Світловодськнй 
м. Олександрія
Як видно із зве 

яких районах вже наближаються до завершення 
виконання зобов’язань, які взяли міські та районні 
комсомольські, організації по передплаті на обласну ? 
молодіжну газету «Молодий комунар». Це Иовомир»; і 
городський, Вільшанський, Ульяновський, Доброве- 
личківський та Компаніївськнй райони. В більшості^ 
ж залишилося передплатити ще четверту частину, а 
в таких районах, як Устинівський, Гайворонськнй, 
Долинський, Бобринсцький виконано, по суті, поло
вину взятого зобов’язання.

Передплачено Процей^
передплату на і листопада виконання

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

гизького кінематографу у Нр- 
воукраїнському райкомі , пар
тії. Перший секретар РК КП 
України М. Г. Чередник розі 
повів про працю трударів,,,», і 
далі — за текстом.

Па винного — працівника 
редакції накладено адмініст
ративне стягнення,

2600 2196 85
І і 00 865 70
і 700 1320 78
2500 1888 76
1300 989 76
2500 1874 75
1100 810 74
1300 934 72
2700 1917 71
3500 2374 68
1500 989 66
2400 1476 62
1900 1170 62
2200 1333 61
1400 841 60
2500 1461 69
2700 1540 57
2500 1323 53
2200 1128 51
11G0 549 БО

15000 6700 45
40'90 1692 42
6000 2395 40

ІНЯ, що друкується, В ДЄ;

• і
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