
Багатонаціональний радянський народ зу
стрічає 50-річчя СРСР могутнім, монолітно 

! згуртованим, впевнено і цілеспрямовано кро
куючи під керівництвом Комуністичної пар- 

■ тії вперед, по шляху, накресленому її Про- 
; грамою, XXIV з’їздом КПРС*

(Із Постанови ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя 
утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік»).
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ПРОЛЕТАРІ. ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕ

ПСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСИУ

ГАЗЕТА ВиХОДИТЬ 3 1939 Р0КУ.\

ТОРЖЕСТВО БРАТЕРСЬКОГО ЄДНАННЯ
УРОЧИСТІ 
ЗАСІДАННЯ, 
ПРИСВЯЧЕНІ 
50-РІЧЧЮ 
СРСР

і1^ Багата нинішня осінь на маєво 
червоних прапорів.

Свято Великого Жовтня, Кон
ституції СРСР. Свято 50-річчя утво
рення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік, що його ми 
зустрічаємо в ці трудові, але такі 
урочисті дні.

6 листопада в міський парк іме
ні В. І. Леніна до пам’ятника 
вождя прийшли делегації промис
лових підприємств, організацій і 
навчальних закладів обласного 
центру, щоб покласти, до. підніж
жя вінки. Під звуки Державного 
гімну кладуться вінки від Кірово
градського міськкому КП України, 
міськвиконкому.

По цьому відбулося урочисте 
засідання міського комітету КП 
України і міської Ради депутатів 
трудящих, присвячене 50-річчю 
утворення СРСР.

На урочистому засіданні, яке 
відкрив голова міськвиконкому 
Б. Г. Токовий, з доповіддю висту
пив перший секретар Кіровоград
ського міськкому КП України 
І. П. Валяисьиий.

Учасники засідання одностайно 
прийняли вітальний лист на адресу 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ра
ди СРСР і Ради Міністрів СРСР.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ОБКО- 
МУ КП УКРАЇНИ ТА ОБЛАСНОЇ 
РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ,

© Величне торжество, присвя
чене 50-річчю, відбулося вчора в 
Кіровограді.

З раннього ранку до пам'ятника 
засновника Радянської багатона
ціональної держави, творця і вож
дя Комуністичної партії Володими
ра Ілліча Леніна йдуть представ
ники трудящих. До постаменте па
м’ятника кладуть вінки делегації 
всіх районів області. Вінки — знач 
вдячності, незгасної пам’яті за те 
велике єднання, до якого привели 
радянські народи Ленін, партія.

Одинадцята година. Під звуки 
Гімну Союзу PCP квіти поклада
ються від обкому КП України та 
виконкому обласної Ради депута
тів трудящих.

Маєво прапорів. Воно і тут, в 
обласній філармонії, де зібралися 
на урочисте засідання обкому КП 
України та обласної Ради депута
тів трудящих представники вете
ранів партії, партійних, радянських 
і громадських організацій, трудя
щих орденоносної Кіровоградщи- 
ни. Червоні полотнища союзних 
республік уособлюють сьогодні 
присутність братерських народів 
Радянської Батьківщини, що стала 
Великою соціалістичною родиною 
для кожної людини радянської,

Чотирнадцята година.
Вносяться пам’ятні та Перехідні 

прапори, якими наюроджена Кі- 
ровоградщина за доблесний труд.

Урочисте засідання відкриває 
голова виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих П. С. Кошеи- 
сьхий.

Під бурхливі оплески обираєть
ся почесна президія в складі По- 
літбюро Ц‘< КПРС.

Слово для доповіді про 50-річ- 
чя СРСР надається першому сек
ретареві обкому ■ КП України 
М. М. Кобильчаку.

Доповідач говорить про гранді
озні завдання, які здійснив ра
дянський народ зв п’ятдесят років

існування Союзу PCP, про внесок 
трудящих області у всенародну 
справу боротьби за піднесення 
могутності, сили і непереможності 
Радянської Батьківщини.

Про розквіт Кіровоградщини, 
про натхненну працю її трудівни
ків, вдячність Комуністичної пар
тії слово виголошують член 
КПРС з 1925 року І. О. Колупа
ев, бригадир електрозварників 
заводу «Червона зірка» Герой 
Соціалістичної Праці І. О. Шиш, 
бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
двічі Герой Соціалістичної Праці, 
депутат Верховної Ради СРСР 
О. В. Гіталов, директор Богдачів- 
ської СШ, Герой Соціалістичної 
Праці І. Г. Ткаченко.

Урочистим зборам рапорт 
складають представники робіт
ничої, сільської, студентської мо- 
ааолоді та воїнів.

Стоголосо звучить <Я — гро- - 
мадянин Союзу PCP». Звучить 
звітом перед партією і Батьків
щиною. 192 комсомольсько-мо
лодіжні колективи виконали зав
дання другого року п’ятирічки, 
сотні завоювали високе звання 
ударника комуністичної праці. 
1650 молодих раціоналізаторів 
дали економію на 1,5 мільйона 
карбованців, високі врожаї виро
щують 5 тисяч молодих хліборо
бів, 1200 доярок виконали юві
лейні зобов’язання, кожен третій 
студент вчиться на «відмінно» і 
«добре»,. кожний другий воїн 

відмінник військової і полі
тичної підготовки.

Учасники засідання одностайно 
прийняли вітальний лист на адре
су ЦК КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Міністрів 
СРСР та вітальну телеграму ЦК 
КП України, Президії Верховної 
Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР.

На закінчення відбувся вели
кий святковий концерт.Фото А. Дібровного, В. Ковпака.

РАДЯНСЬКО-
ЧІЛІЙСЬКІ
ПЕРЕГОВОРИ

7 грудня в Кремлі були продовжені 
переговори між Генеральним секрета
рем ЦК КПРС Л, І. Брежнєвим, членом 
Політбюро ЦК КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР М. В. Підгорним, 
членом Політбюро ЦК КПРС, Головою 
Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіним, 
членом Політбюро ЦК КПРС, секретарем 
ЦК КПРС А. П. Кириленком, кандидатом 
у члени Політбюро ЦК КПРС, секрета
рем ЦК КПРС Б. М. ГІономарьовим, чле
ном ЦК КПРС, міністром закордонних 

\ справ СРСР А. А. Громико і президен-

гом Республіки Чілі Сальвадором Аль- 
єнде Госсенс.

Під час переговорів було продовжено 
обмін думками про шляхи розвитку 
дружби і співробітництва між Радян
ським Союзом і Республікою Чілі. В дусі 
взаєморозуміння було розглянуто пи
тання, що стосуються розширення дво
сторонніх економічних, науково-техніч
них і культурних зв'язків. Сторони 
обговорили також ряд актуальних між
народних проблем.

Було досягнуто домовленості щодо 
опублікування спільного рздянсько-чі- 
лійського комюніке про підсумки прове
дених переговорів.

Переговори проходили в обстановці 
дружби і єдності поглядів та позицій 
в обговорених питаннях,

(ТАРС).

ДАР

РАДЯНСЬКОМУ

НАРОДОВІ
Президент Республіки Чі

лі Сальвадор Альенде Гос
сенс 7 грудня у Кремлі вру
чив Генеральному секрета* 
реві ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєву в дар радянському на
родові скульптурний порт
рет В. І. Леніна.

Л. І. Брежнєв сердечно 
подякував Сальвадору Аль
енде.

При врученні скульптур
ного портрета були присут
ні учасники радянсько-чі- 
лійськлх переговорів.

(ТАРС),

ЗАЯВА
Центрального Комітету Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді, Комітету молодіжних орга
нізацій СРСР, Студентської ради 
СРСР

З неослабною увагою стежать Ленінським комсо
мол, вся радянська молодь і студентство за розвит
ком подій у В’єтнамі.

Вже більше місяця минуло з того часу, коли, завдя
ки конструктивним пропозиціям, висунутим урядом 
Демократичної Республіки В'єтнам і повністю під
триманим Тимчасовим Революційним урядом Респуб
ліки Південний В’єтнам, між в’єтнамською і амери
канською сторонами було вироблено проект угоди про 
припинення війни і відновлення миру у В’єтнамі.

Досягнення цієї домовленості відкрило реальний 
шлях до припинення кровопролитної війни, до спра
ведливого врегулювання в інтересах волелюбного 
в’єтнамського народу. Однак Сполучені Штати Аме
рики зірвали підписання виробленої угоди і прово
дять тепер політику дальшого зволікання і затягуван
ня агресивної війни. Одночасно США посилюють 
варварські бомбардування території Демократичної 
Республіки В'єтнам, спішно збільшують поставки 
озброєння та боєприпасів самгонському режимові.

Ленінський комсомол, вся радянська молодь і сту
дентство рішуче засуджують лицемірні маневри прав
лячих кіл США і вимагають, щоб Сполучені НІ гати 
виконали взяті па себе зобов'язання і негайно підпи
сали угоду про припинення війни і відновлення миру 
у В’єтнамі.

Героїзм і стійкість в’єтнамських патріотів незмінно 
викликають захоплення всієї радянської молоді, яка, 
виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, і далі 
робитиме все від неї залежне для перемоги справед
ливої справи в’єтнамського народу.

Хай міцніє бонова солідарність і братерська друж
ба між Ленінським комсомолом, радянською молод
дю та студентством і патріотичною молоддю В'єт
наму!

В’єтнамський народ переможеі

У Центральному Комітеті
КП України і Президії Верховної
Ради Української PCP

Центральний Комітет 
КП України і Президія 
Верховної Ради Українсь
кої PCP прийняли рішен
ня на ознаменування 50- 
річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік провести 15 
грудня 1972 року в м. Ки-

єві в Палаці культури 
«Україна» спільна урочис
те засідання Центрально
го Комітету Комуністич
ної партії України і Вер
ховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної 
Республіки.

Від Центрального Комітету КП 
України, Президії Верховної Ради 
УРСР та Ради Міністрів УРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України, 
Президія Верховної Ради УРСР та Рада Міністрів УРСР, 
з глибоким сумом сповіщають, що 5 грудня 1972 року 
після тяжкої хвороби помер видатний український ра
дянський письменник, лауреат Державної премії Україн
ської PCP імені Т. Г. Шевченка Андрій Васильович 
Головко.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ, 
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP. 

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ PCP.

Від Центрального Комітету КП 
України, Президії Верховної Ради 
УРСР та Ради Міністрів УРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України, 
Президія Верховної Ради УРСР та Рада .Міністрів УРСР, 
з глибоким сумом сповіщають, що 6 грудня 1972 року 
після тяжкої хвороби помер видатний радянський вчеч 
ний-біохімік та громадський діяч, член КПРС, 
лауреат премії імені В. І. Леніна, Герой Соціалістичної 
Праці, академік Олександр Володимирович Палладій.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ 
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP 

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
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ХЛІБ —ТО ПРАЦЯ 
БАГАТСТВО НАШЕ

ПРИЧЕТНІСТЬ
Закличне слово партії про 

розгортання Всесоюзного 
соціалістичного змагання 
працівників сільського гос
подарства за збільшення ви
робництва і заготівель зер
на та інших продуктів зем
леробства у 1973 році ви
кликало палке схвалення у 
хліборобів нашого колгоспу.

Паршими Постанову ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ обгово
рили механізатори другої 
тракторної бригади. Вирі
шили: переглянути свої со
ціалістичні зобов’язання, на
мітити вищі рубежі.

Детальний аналіз і підра
хунки показали: наступного

ВИЗНАЧЕНО
року на кожному гектарі 
можна виростити по 36 
центнерів озимої пшениці, 
60 центнерів кукурудзи в 
зерні, по 300 центнерів ку
курудзи на силос. Такі зо
бов’язання колективу. А 
члени бригади по вирощу
ванню високих врожаїв про
сапних зобов'язалися на 
площі 180 гектарів вирости
ти 100-центнерний урожай 
качанистої. Коли робилися 
ці розрахунки, брали до 
уваги, насамперед, що ви
користовуватимемо всі на
явні резерви, збільшення 
виробництва зерна добива
тимемося зз рахунок підви-

щення культури землероб
ства,

У боротьбі за дорідні вро
жаї важливе місце має своє
часне виконання агротехніч
них заходів. На черзі — на
громадження і збереження 
вологи в грунті. Про це 
турбувалися ще влііку. 800 
щитів виготовили в май
стерні господарства. Сьо
годні їх вже розставлено на 
полях.

Комсомольці господар
ства, ознайомившись із 
зверненням учасників збо
рів комсомольського активу 
Новомиргородського райо
ну до всіх комсомольців і 
молоді Кіровоградщини 
включитися в боротьбу за 
нагромадження і збережен
ня вологи в грунті, виріши-

ли взятий шефство над виго
товленням щитів. Комітет 
комсомолу розробив захо
ди, встановив тісний зв’язок 
із комсомольцями Красно- 
сільської середньої школи. 
Школярі вже приступили до 
виготовлення першої партії 
щитів. Решту зроблять ком
сомольці і молоді» госпо
дарства. Будемо також роз
ставляти нестандартні щи
ти —- з гілок дерев, решток 
високостеблих культур.

Сьогодні про збільшення 
і заготівлю зерна хлібороби 
говоритимуть на загальних 
зборах. Своє вагоме слово 
на них скажуть комсомольці 
і молодь господарства.

Г. БАШНЯК, 
секретар парткому кол
госпу «Росія» Олександ
рійського району.

ИЕ ТОЙ УРОЖАЙ, що на полі, а
. той, що в коморі, — говорить 

народна мудрість. Та для нас, пра
цівників хлібоприймального пунк
ту, вона набирає іншого змісту. 
Скільки ще треба попрацювати, 
щоб вчасно підготуватись до при
йому нового врожаю, берегти 
зерно тривалий час, підготувати 
його для сівби. У нас, як і у хлі
боробів, с свої премудрості, свої 
секрети. Щоб збіжжя стало 
пригодним для збореження, 
його треба просушити, пере
сортувати і правильно розмістити 
в складах.

Статтю двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. 0. Гіталова «Дума 
про хліб» працівники нашого хлі
боприймального пункту зрозуміли 
пс-споєму: боротьба за хліб не 
припиняється цілий рік. Щодня на 
майданчиках кипить робота, зерно 
відправляється в різні куточки на
шої країни.

ЗБЕРЕЖЕМО 
КОЖНУ
ЗЕРНИНУ

Чи все гаразд на піднриечстві? Зви
чайно, ні. У нас працюють десятки 
транспортерів, зерноочисних машин, су
шильних агрегатів. 1 розміщені нони, и 
основному, просто неба. Під час роботи 
зерно розсипається на майданчиках, 
якщо вчасно його не прибрати, непого
да покарає за це — пропадуть центне
ри хліба. Тож саме з комсомольцями і 
молоддю, які працюють на цій ділянці, 
комітет комсомолу провів значну робо
ту. •

Наш пункт може розмістити в 
свої засіки близько 20 тисяч тонн 
зерна. Весь — під дахом. Частина 
складів механізована і це дає 
можливість обробити і відванта
жувати зерно за будь-яких погод- 
них умов, не втрачаючи жодної 
зернини. Хотілося 6, щоб усі

склади були механізовані, що на
багато полегшить боротьбу за до
лю врожаю. Бо ж наше завдан
ня — не лише зберегти хліб, а й 
довести його до посівних конди
цій. На весну підготуємо понад ти
сячу тонн посівного зерна.

На важливих ділянках виробни
цтва розставлені комсомслаці: 
В. Вовна — економіст, 3. Сладен- 
ко — рахівник, В. Русенко труди
ться біля машин. О. Запутіна та 
Г. Байзер добре працюють на 
вантажних роботах.

Зараз у нас такий девіз: весь хліб — 
під дах. Днями до ладу вступить повий 
склад, де можна буде розмістити 1500 
тонн зерна нового урожаю. До иеснн 
закінчимо будівництво асфальтований 
майданчиків, стаціонарної зерносушиль
ні, своєчасно проведемо ремонт місткос
тей для хліба.

П. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації Кагіітанівського хлі
боприймального пункту. 

ІІсвомиргородський район.

ШАПЦІ-ВУШАНЦІ, в куртці, з хутряним, 
В коміром, о чоботях — її здалеку можна 

прийняти за хлопця. Та ось підходить ближ
че, посміхається. Ямки на рожевих щоках 
враз роблять Галину зовсім юною, схожою 
на школярку. Посмішка — іцира, привітна, 

/і саме прізвище дуже пасує їй — Веселова!

Кілька днів тому я зустрів Галину на ра
йонній нараді механізаторів. Вона сиділа о президії 
в святковій голубій сукні, уважно слухала виступи 
промовців. Більшість, а можливо і всі присутні в за
лі, знали Галину особисто. 1 причина її популярності 
не стільки в тому, що вона, молода жгяка-тракторист
ка, а в тому, що проявила справжню вірність і від
даність хліборобській професії. Високі врожаї, які 
впрошує Галина Веселсва, поставили її ім’я поряд з 
іменами пайшановніших хліборобів району. Вдруге 
її обирають депутатом обласної Ради депу’гаїів тру
дящих.

Так ось, в залі її знали, можна сказати, всі. І все- 
таки, коли перший секретар райкому партії Анатолій 
Макарович Герман оголосив, що слово надається 
бригадиру першої тракторної бригади колгоспу імені 
XXII з'їзду КПРС Галині Веселовій, по залу проко
тився гомін. «Невже?» — з подивом, з радістю, ди
вилися на Галю десятки очей. Але впег.неиай голос 
Галини, що полинув з трибуна, ствердив: вона вже — 

бригадир.
А все почалось 

в КОМСОМОЛЬСЬКІ 
роки. Тоді був 
клич: «Дівчата, 
на трактор«». Га
лина поїхала з 
Бобру и е ц ь к е 
профтехучилище, 
де набула спе
ціальність меха
нізатора широко
го профілю. З 
1964 року пра
цює тракторист
кою. Не один раз 
очолювала меха
нізовану комсо
мольсько - моло

діжну лапку по вирощуванню просапних культур. 
Два роки тому стало комуністкою...

Зал уважно слухав Галину. Голос її лупав дзвінко 
і впевнено:

ТВІЙ СУЧАСНИК

БРИГАДИР 
ТРАКТОРНОЇ

ІІМЙІШІЧЩ'

Комсомольці механічного цеху 
ремонтного заводу «Укрсільгосн- 
техяіка» вже втрете обирають 
споїм ватажком токаря Миколу 
Будинкова. ■. . .

Праця Миколи — приклад для 
групи. Щоденні завдання 
хлопець виконує на 120—130 
процентів, причому вся продук
ція Його приймається з першого 
пред’явлення.
Фото А. СТЛРОСЕЛЬСЬКОГО.

ЯК НАЗДОГНАТИ

Ще у квітні комсомоль
сько-молодіжна бригада елек
трогазозварників Віктора Не- 
допаса викликала на змаган
ня комсомолок з бригади то
карів Валентини Адамової.

Нині, в переддень піввіко
вого ювілею Союзу PCP, цай 
герць за вищу продуктивність 
праці досяг кульмінації. І хоч 
сьогодні попереду хлопці, 
завтра ситуація може зміни
тися. Так траплялося уже 
кілька разів. Хто ж буде пе
реможцем? Чи втримають 

електрогазозварники першість 
протягом останніх днів?

—- Першість буде за на
ми, — кажуть дівчата.

— Переможцями будемо 
ми, — говорять хлопці.

Дмитро Недопас, Олек
сандр Кеслер, Леонід Теро- 
щенко, Микола Колод’йчу.ч, 
Валентин Марков разом з 
бригадиром борються за еко
номію у всьому. Раціональне 
використання електродів, га*

зу та робочого часу дає змо
гу підвищити продуктивність 
праці, а також якість виготов
леної продукції. ,

Жіноча бригада токарів за 
зміну виготовляє по 550 дета
лей замість 470 нормованих, 
перекриваючи завдання нз 
15—20 процентів,

Дівчата встигають скоізь. 
Важливою справою для Люби 
Салаус, Валентини Адамозої, 
Олександри Атаманюк € на
вчання у машинобудівельно- 
му технікумі, а Валентині 
Хмельницькій -—в 11 класі
школи робітничої молоді. Ін
ші — Валентина Віденко, Світ
лана Михайлова, Наташа Куд- 
ринюк, Наташа Сойко, Люба 
Пустоаойтова, Галина Под- 
вальнюк немало приділяють 
часу самоосвіті. Відвідують 
науково-технічну бібліотеку 
заводу, передплачують газе
ти, журнали, купляють в книж
кових магазинах нові, цікаві 
книги. Адже змагання з хлоп
цями — справа серйозна. 
Знання потрібні щохвилини.

В. ВОРОНА, 
літпрацівннк газети «Чер
вона зірка».
м. Кіровоград,

СПАСИБІ, 
ВАЛЕНТИНО!

Від імені комсомольців первинної ком
сомольської організації колгоспу імені Лені
на та членів ланок рільничої бригади N2 4 
хочу винести подяку комсомольці-трзкто- 
ристці Валентині Боровик.

В гарячі і напружені дні збирання цук
рових буряків Валя була командирована до 
нас з колгоспу XIX з'їзду КПРС Олександ
рійського району. Першою виїжджала в поле 
щодня і не залишала плантацій, доки не 
були навантажені всі машини. Ні дощ, ні 
розгрузлі осінні дороги не втримували Ва
лю дома. Члени ланок дуже вдячні Валі за 
добросовісну працю. Хорошу згадку зали
шила по собі комсомолка з Олексаидрім- 
щини.

Нещодавно ми дізналися, що Валя разом 
з усіма механізаторами колгоспу дала слово 
вчасно відремонтувати свою машину до но
вого хліборобського року. Щиро бажаємо 
їй багатого ужинку.

3. ЖЕБРОВСЬКА, 
секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Леніна.

ІІовоаріангельськнй район.

— Немає таких труднощів, яких не могли б пере
бороти ми, механізатори. Я скажу про нашу бригаду. 
Немало клопоту нашим хлопцям завдали' ч'ріскучІ 
морози, безсніжна зима і засушливе літо. Та вони 
працювали не докладаючи рук, керуючись вимогами 
сучасної агротехніки. І ось наслідки: озимої пшениці 
зібрали по тридцять п’ять і п'ять десятих центчера, 
кукурудзи з зерні по п’ятдесят, зеленої маси по двіс
ті сімдесят цептнеріз з гектара.

Поки звучали оплески, Галина з теплою посмішкою 
дивилася в зал І на якусь хвилину пригадана рідний 
степ і-високі брами кукурудзи. Цього року вона ви
рощувала соняшник на площі 102 гектари і кукурудзу 
на силос па 110-гектгрній площі. Зобов’язання брали 
чималі: виростити соняшникового насіння по 15,5 
центнера на гектарі посіву, а зеленої масп кукуруд
зи — по 250 центнерів. Сказати, що для досягнення 
цієї мети вона старанно попрацювала, якісно провів
ши сівбу і обробіток посівів, — це, значить,- майже 
нічого не сказати. Галина віддала полю всю силу 
своєї любові до життя — і воно розквітло багатими 
плодами її праці. 17,5 центнера соняшника. 270 цент
нерів зеленої маси кукурудзи з гектара — значно 
більше взятих зобов’язань —- такий врожай виростила 
Галина. ' '
ЛА ПЛЕСКИ, сердечні побажання — це вже . тіозз- 

ду. Нині Галина Веселова твердо крокує по те
риторії польового стану, задоволеним поглядом ски
дає своє господарство.

— Оце у нас лінійка готовності. — показує вона на 
довгі ряди відремонтованого сільськогосподарського 
інвентаря. — Відразу по завершенню польових робіт 
приступимо до ремонту тракторів і комбайнів. Трак
тори ми зобов'язались відремонтувати до першого 
березня, а зернозбиральні комбайни — до першого 
червня наступного року. Гадаю, що з ремонтом впо
раємося значно раніше. У нас збудована хороша май
стерня, а головне — механізатори досвідчені, глибо
ко розуміються в техніці.

Є серед них і комсомольці. Микола Мельсик, на- , 
приклад. Він зараз працює на АИЗ-5 — тому самому 
тракторі, який колись водила Галина. Микола любить 
і береже довірену машину, постійно виконує і пере
виконує норми на транспортних роботах.

— А хто очолює комсомольську групу в бригаді? 
Який комсомольсько-молодіжний екіпаж або ланка 
вийшли вперед у соціалістичному змаганні?

На жаль, на ні питання Галина не змогла відпо
вісти.

— Кілька років були у нас комсомольсько-молодіж
ні ланки, одну з них очолювала і я. — говорять вона, 
і додає: — потім про їх організаційне оформлення за
були. Комсомольці і молодь є, а комсомольсько-моло
діжних ланок немає.

Що ж, Галині, новому бригадирові, є можливість 
довести, що вона прихильник створення комсомоль
сько-молодіжних лапок і агрегатів,

— Так, стверджує Галина, — я допоможу, аби 
тільки комітет первинної комсомольської організації 
зайнявся цією справою...

Минуло зовсім мало часу відтоді, як правління 
колгоспу призначило молоду комуністку Гатину Ве
селову бригадиром тракторної бригади. Механізатори 
завершили. збирання всіх пізніх культур, закінчують 
оранку на зяб. Мине зима з напру же нами днями пра
ці і. навчання, настане день, коли трактори знову ви
йдуть у поле. Ддя Галини це буде початок її най
серйознішого екзамену — екзамену на здатність ке
рувати людьми, складним і відповідальним процесом 
організації їх праці, мірилом якого є виплекання, ви
борений у звитяжній праці хліб...

А. КРЯТЕНКО. 
Гіоп, 
з’їзду КПРС.

Кіровоградський пг 
колгосп імені XXII
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Андрій Васильович 
ГОЛОВКО

ЦЕ скоріш «жанрове визна
чення»: клуб. Офіційно ж 

називається так: йосипівський 
сільський будинок культури. 
Це і клуб, і кінотеатр, і б:бліо- 
тека. Під одним дахом.

У нлубі проходять загальні 
збори колгоспників, вечори 
трудової слави, комсомольські 
весілля і проводи не пенсію, 
сюди приходять за новою кни
гою, журналом, а інколи і за 
порадою або просто так, то
му що тут краса, затишок, 
тому що тут працюють сердеч
ні і чуйні люди, працюють з 
душею і від душі.

З директором Будинку культури 
Анатолієм Поліщуком мені не раз 
доводилось зустрічатись, розмовля
ти. Небагатослівний, зосередже
ний, пін намагався бути точним І 
говориз так, що за кожним речен
ням відчувалося своє, наболіле, 

підкреслив*.
«вся наша робота те іі тісно по

в'язана з практичними завданнями 
боротьби за врожай, за підвищення 
продуктивності громадського тва
ринництва, пов’язана з повсякден
ним життям колгоспу».
-Иоснпівці створили в Буднику 

культури «Економічну школу».
Не університет економічних знань, 

а просто «школа». І не точко від
биває суть: тут навчаються кон
кретній економіці.

Керує щколою головний економіст 
колгоспу Петро Ананійович Кор- 
суиський. А серед учнів •- брига
дир тракторної бригади Дмитро 
Борисович Комаров і диспетчер 
Петро Харитонович Шаповал, трак
торист Іван Чередниченко, комбай
нер Василь Дорошенко,'економіст 
Любов Крева.

Спочатку школа займалася 
підвищенням кваліфікації фа
хівців і працювала а конторі 
колгоспу. Але вирішили пере
нести заняття у клуб, і зараз 
на «уроки» збирається 70—80 
чоловік.

Ось лише кілька прикладів, 
коли економічна школа, «коле
ктивний розум» приймали рі- 

V- - - -
Фото А. БУДУЛАТЬЄГ.А,

Фото автора

• МАЙСТЕРНІСТЮ 
МІРЯЮТЬСЯ КУЛІНАРИ

ЛАСОЩІ 
З ГАЙВОРОНА

НА ОБЛАСНОМУ огляді-конкурсі кондитерів 
і кулінарів біля столу, де були виставлені 

чн не найкрасивіші роботи, я розговорився із 
Танею Нікольською — творцем тістечок. І'айзо- 
ронський майстер-кондитср виявилась това
риською співбесідницею. І її справа -- уже з 
Таївших слів — видалась мені раптом в іншо
му світлі.

Смачно? ІПе б папі Але й красиво, очей не 
відведеш. «Естетика кондитерських виробів» — 
для Такі це не пусті слова, а сама суть її 
роботи, Із захопленням перелічувала вона 
круглі, овальні, квадратні, •квіткові Та вирізні 
торти, весільні, молодіжні, ювілейні.

Я запитав Таїло, звідки прийшла до неї ця 
захопленість, уміння. «Спочатку Київський 
технікум громадського харчуванн.'?, потім твор
чі (вона так і сказала: «творчі») відрядження 
до Москви і Ленінграда, робота в Казані».

Закоханість і відданість справі, постійне ба
жання удосконалюватись — ось Із че го скла
дається її майстерність.

На обласному огляді торт Тані Нпольської 
«^оздоровляю» був відзначений вищою оцін
кою авторитетного жюрі. .

А Марія Похилюк після зякінченпя школя 
кондитерів при облспоживспілці одержала прения на роботу у 
комбінат громадського харчування, Ось У 
шість років працює тут молодий: н 
і добре працює. Виготовлені нею торти 
течка користуються широким ’ c'z.
лів районного центру. Товариші по роботі об
рали її комсомольським ватажком.

А. БУДУЛАТЬЄВ.
На фото: Марія ПОХИЛЮК. секретар 

комсомольської організації Добровеличкіагько- 
го комбінату громадського харчування, Ліво р% - Тетяна НІКОЛЬСЬКА, майстер-кулінар 
з Гайворона.

Сільський клуб і економіка.
0 Розмова про завидні біографії 

Все вирішує актив

шення, і вони потім знайшли 
практичне втілення в життя.

Колгосп імені Ватутіча спе
ціалізується на відгодівлі ве
ликої рогатої худоби. Так -от 
пропозиція видавати дерть не 
у сухому вигляді, а як кашу, 
дала 700—800 грамів приросту 
замість попередніх 400—500 
грамів. Встановили на водокач
ці реле (раніше качали вруч
ну): і колгосп одержав майже 
півтори тисячі карбованців еко
номії на рік. Можна було б 
назвати ще нововведення на 
відділках — а їх у колгссгі чо
тири — чекову систему розра
хунків, яка грунтовно обгово
рювалась і дістала схвалення 
на одному з занять економіч
ної школи.

Великим успіхом серед колгоспни
ків користуються лекції та бесіди 
головного зоотехніка Ізаїм Л’лтві- 
йовича Сироти, вчителів Івана Ва
сильовича Ярового та Івана Йоси
повича Музіїчснка, голови колгоспу 
заслуженого зоотехніка республіки 
Костянтина Микитовича С.иісарснкп.

БАРВИ ДНЯ
• ЗШИ ЮТЬ МИ І ЦІ УВС

Рівно два роки тому у фойє обласного 
управління внутрішніх справ вперше бу
ла відкрита виставка творів живопису та 
фотографій працівників УВС.

А зараз ми стали свідками другої та
кої виставки, яку аматори присвятили 
піввіковому ювілею Радянського Союзу.

Нинішня виставка більш яскрава, більш 
розширена за тема: якою. Значне місце 
в ній займають полотна майора міліції 
І, Н. Ткаченка.

Подорожуючи по Кіровоградщині, він 
знайомився з мальовничими куточками 
нашого краю і створив цілий цикл пей
зажів — їх близько ЗО.

Привертають увагу полотна «Південний 
Буг», «Осінь», «Куточок парку», «Перший 
сніг», «Перед грозою» та інші.

Приємне враження справляють пейза
жі сержанта міліції Ю. Д. Полішука.

Другий розділ виставки — роботи 
фотоаматорів.

Офіцери міліції В. Ф. Акользін та 
І. Н. Тначенко відобразили на своїх 
знімках сьогодення Кіровограда.

Виставку оглянуло вже печад 400 чо
ловік.

• Л. ПАПЧЕНКО. 
наш громадський кореспондент.

ЦІ люди добре знають гос
подарство і вміють не тільки 
розповісти, як потрібно дія
ти, а й на основ! власного 
досвіду переконлива довести: 
як відшукати додаткові ре
зерви І можливості.

Це завжди жива роз
мова, обмін думками, і 
зрозуміло: питання, які 
обговорюються, торкаю
ться найбільш суттєвих 
явищ колгоспного вироб
ництва.
"V ЙОСИПІ8ЦІ уже ста- 

ли традиційними ве
чори трудової слави.

Сам у минулому механіза
тор, Анатолій Дмитрович з 
глибокою повагою назвав 
імена людей, чин праця і 
натхнення віддані землі, чиє 
життя варте наслідування:

кавалер ордена Леніна зчагаий ку- 
курудзовод Сава Корнійович Пону
ра, кавалер ордена Трудового Чер
воного Прапора телятниця Марфа 
Федорівна Колодяжна. кавалер бо
йових орденіп гвардії підполковник 
у відставці ветеран колгоспного ви
робництва Аптон Васильович Пу- 
шенко. І їх вшанувалч в Будинку 
культури.

Люди, які заслужили своєю са
мовідданою працею па по'члиу, 
не залишаються непоміченими. Ве
чори трудової слави довго будуть 
пам’ятатися і ветеранам, І молоді, 
яка тільки починає свій трудовий І 
життєвий шлях..

Клубу присуджений пере
хідний Червоний прапор рай
відділу культури. Одним з пер
ших в області цей колектив 
удостоєний звання «Клуб від
мінної роботи».

Хто гуртується в Будинку 
культури? Люди творчої вдачі, 
ентузіасти, віддані спільній 
справі, актив.

В. ЦИП1Н.
На знімку: А. Поліщук з учасни

ками агіткультбригади.

5 грудня 1972 року помер 
Андрій Васильович І оловко. 
Українська радянська літера
тура втратила одного із своїх 
основоположників, видатного 
письменника - інтернаціоналіс
та, який все своє прекрасне 
життя .і щедрий, світлий талант 
віддав рідному народові — бу
дівникові комуністичного май
бутнього.

Андрій Головко, покликаний 
Великим /Ковтнем у лави бор
ців за щастя трудящих, з пер
ших же років Радянської вла
ди на Україні заявив про себе 
як пристрасний співець рево
люційного оновлення світу, по
лум'яний патріот соціалістичної 
Батьківщини.

Народився А: В. Головко 4 
грудня 1897 року в селі Юрки 
Козельщинського району на 
Полтавщині в селянській роди
ні. Вчився у Кременчуцькому 
реальному училищі, звідки був 
виключений за написання ре
волюційних віршів. Піл час гро
мадянської війни—в лавах Чер
воної Армії брав участь у бо
ротьбі з ворогами Радянської 
влади. Працював викладачем 
школи .червоних старшій: у 
Харкові, пізніше займався сіль
ським господарством, учителю
вав.

Літературну діяльність Ан
дрій Головко почав у 1919 ро
ці. Його оповідання «Пилин
ко*. «Червона хустина», «То
вариші», повісті «Зелені сер
цем», «Пасинки степу», романи 
«Мати», «Артем Гармат». «Бу
р’ян» належать до золотої 
скарбниці української радянсь
кої літератури.

В роки Великої Вітчизняної 
війни А. В. Головко був па 
фронті військовим коресион-

В. В. Щербицький, І. С. Грушецький, О. П. Ляшко. О. Ф. 
Ватченко, Г. І. Ващенко, В. І. Дегтярьов, Н. Т. Кальчеіі* 
ко, І. К. Лутак. О. А. Титаренко, М. М. Борисенко, В. ІО. 
Маланчук, Я. П. Погребняк, В. О. Сологуб. В. М. Ци
булько, П. Т. Троиько, Г. -І. Шевчук, П. М. Федченко, 
К. О. Федін, ЛІ. О. Шолохов, Г. М. Марков, М. С, Тихо
нов, М. М. Алексеев, Ю. М, Верченко. С. В. Михалков, 
Максим Танк, М. П. Бажай, Я. В. Баш, П. М. Воронько, 
О. Т. Гончар, Л. Д. Дмитерко. М. Я. Зарудний, ІО. О. 
Збанацький, П. А, Загребельний, В. П. Козаченко, Іван 
Ле, Л. М. Новиченко, Б. І. Олійник. С. І. Олійник, II. Й. 
Панч, Л. С. Первомайський, Н. С. Рибак, 10. К. Смолич, 
В. М. Собко, М. П. Стельмах, І. М. Солдатепко, М. ЛІ. 
Ушаков, М. 3. Шамота. ІО. ІО. Шовкопляс.

„IIЛ АНЕТ А« ВI Т А О „Г Л О Б У С“
географічний вечір в школі

З особливим почуїтям глобусівці збиралися на свои урочиітб засіиапия, ' 
Адже напередодні прийшло радісне повідомлення про те, що клуб «Гло
бус» Кіровоградської СШ № ЗО прийнято в члени Всесоюзного географ ічііо- 
го товариства «Планега» з присудженням диплому. І

Вечір, присвячений 50-річчю утворення СРСР та п’ятирічному ювілею і 
шкільного географічного товариства відкрила його голова, дев'ятикласниці! 
Ольга Саржевська, - !

Юні географи розповідали про досяі пенни нашої Батьківщини за 50 ро
ків, про життя єдиної сім’ї народіб'братів.

Р. ДАЙ ДА КУЛОВ,
м. Кіровоград. вчитель СШ № ЗО.

. г-------гт. .. ------- ..д)

ЗАРУБІЖНІ ДІЯЧІ І ПРЕСА
ПРО РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ 

ЮМЖАГІИН ЦЕДЕНБАЛ. 
Перший секретар Центрального 

Комітету Монгольської народно- 
революційної партії, Голова Ради 
Міністрів Монгольської Народної 
Республіки:

«Великий Радянський Союз — 
наймогутніша країна світової со
ціалістичної співдружності — 
вносить основний вклад у ріст 
економічної і оборонної могут
ності соціалістичної системи, що 
стала вирішальною силою світо
вого розвитку. Тому історичні 
звершення радянських людей в 
будівництві комунізму мають 
неоціненне значення для долей 
світу і безпеки в усьому світі, 
для долей народів усіх конти
нентів. Ось чому всі чесні люди 
світу з надією, довір'ям і щирою 
любов'ю дивляться на країну, в 
котрій будується комунізм, як на 
бастіон миру і соціалізму, як на 
вірний і надійний оплот всіх 
антиімперіалістичних сил землі»,

дентом газети «Комуніст» 
(«Радянська Україна»),

Партія і уряд високо оціни
ли натхненну творчу працю 
Андрія Головка. За роман- 
енонею «Артем Гармаш» I960 
року його . удостоєно Держав
ної премії 'Української PCP 
імені Т. Г. Шевченка. Він на- 
городжений орденом Леніна, 
двома орденами Трудового 
Червоного. Прапора, орденами 
Червоної Зірки, «Знак Поша
ни», медалями.

Андрій Васильович Головко 
першим в українській раия.чсь; 
кін літературі змалював повно
кровний образ молодого сіль
ського комуніста Давида Мо
тузки в романі «Бур’ян». Ство
рив цілу галерею немеркнучих 
образів більшовиків-ленінців у 
романі «Артем Гармаш» — ба
гатоплановій епопеї боротьби 
на Радянську владу на Украї
ні. яскраво відтворив револю
ційний шлях українського на
роду в романі «Мати». Ного 
перу належать кращі сторінки 
про споконвічну братню друж
бу українського та російського 
народів.

Від нас пішов чудовий майс
тер слова, глибоко народний 
письменник, який дав непере- 
вершені зразки прози соціаліс
тичного реалізму, його твори 
виховують трудящих в дусі лю
бові до Радянської Вітчизни і 
ненависті до її ворогів, на них 
вчилися і продовжують вчити
ся представники багатьох поко
лінь радянських лігорзторів.

Українська література*, весь 
наш народ глибоко сумують з 
приводу тяжкої втрати. Тм'я 
Андрія Головка, його талано
виті тзори житимуть і завжди 
будуть окрасою нашої соціаліс
тичної культури.

СВОЇМИ ОЧИМА
Іосип БРОЗ TITO,

Президент Соціалістичної Фе
деративної Республіки Югославії, 
Голова Союзу комуністів Юго
славії:

«...За останні 50 років Радян
ський Союз, перша країна со
ціалізму, добився такого розвит
ку, в результаті якого з колись 
дуже відсталої країни він пере
творився нині в одну з найроз
виненіших країн світу. Ваші лю
ди могли добитися цього лише 
дякуючи великій самовідданій 
праці, високій свідомості та рі
шучості йти по шляху будівни
цтва соціалізму.

Вами створена армія вчених, 
спеціалістів, висококваліфікова
них робітників. Ви добились ви
значних успіхів у науці та техні
ці, в освіті, мистецтві та інших 
галузях. Всз це відкриває перед 
Радянським Союзом широкі 
перспективи й величезні можли
вості швидкого й всебічного бу
яння», 1
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Г ІРОВОГРАДЩИНА ладно 
славиться, г.к край літера

турних талантів. Шануємо ми і 
поетичне слово не дише зем
ляків, а н усіх письменників 
нашої багатонаціональної 
Вітчизни. Не залежалася і ця 
збірка на полицях книжкових 
магазинів. Та найбізьше, що 
відкрило нашу прихильність 
«рідним зорям» — не ряд
ки, сповнені палкої лю
бові до отчого краю, до рід
ної землі.

Рідні зорі всюди 
ми побачим:
В гроні калиновому гарячім, 
У весняному і літнім цвіті... 
Де б не довелося бути

в світі,... 
Л вони засяють, рідні зорі, 
А вони з тобою в щасті,

в горі.
О.тенса Ющенко ве раз при

вертав увагу читача до своєї 
своєрідної і неповторної твор
чості, багатої пісенною мело
дією. Але ного останній лі
ричний доробок («Рідні зорі») 
ще більше приваблює прос
тотою, відчуттям краси, яскра
вим показом нашого сього-

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ,

ЙОГО

ЗАПОВІТНІ

ЗПАЧВДІСТШ 
ЗБІЛЬШИЛОСЬ

В нашому профтехучилищі 
юнаки та дівчата складають 
заліки з нового комплексу ГПО, 
В стрілецькому тирі кращий 
результат показав О. Дейкун, 
А серед метальників гранати 
ьшці реіультатн були з І. Па
щенка та М. Радіонова. В жі
ночій групі відмінно гисгупнли 
на змаганнях О, Махова та 
В. НеетупеЙ,

Викладач фізкультури учи
лища А. Демченко та військо
вий керівник Д. Грнтор'ев по
дбали і про те, щоб ці змаган
ня були своєрідним покликом 
до наступних стартів,

М. БОНДАРЕНКО, 
викладач ПТУ № З,

За останні два роки учень Кіровоградського технікуму механізації сільського господар
ства Олександр Локарєв досяг значних успіхів у легкій атлетиці. Він — співавтор рекорду 
області у бігу на 100 метрів, призер республіканських та всесоюзних змагань. Юнака вклю
чено до складу збірної Укрради ДСТ «Колос».

На фото О. Лоцарев. .Фото Ю. ЛІВАШННКОВА.

ЗОРІ
денця, вірою в подальше наше 
зростання.

Бо юність наша — навьруги, 
Бо юна сяє путь!
Юність! Ти завжди радуєш 

своїми веснами завжди хвилю
єш своїми радощами і триво
гами.

Олекса Ющенко уже дійшов 
до свого великого полудня. 
Та коли вчитуєшся в рядки 
його поезій, ніои чуєш його 
молоду душу. Перед тобою 

проходять далекі юнацькі роки, 
що лромчалися росяними 
стежками на берегах рідної 
Сули, або перестрибнули «ди
кою КОЗОЮ Кожу мад;,кий яр 
над могутнім Диінром-Сла- 
вутичем.

Звучить весна, звучить 
весна мені

В засніженому тихім ірпнні...
З дитинства пам’ятаємо 

казки —
В них мудреці жили, 

чарівники, 
Пізніш ж справжні чари 

довелось
У шумі грав, у пндзвоні 

колось...
Молодість свого серця пост 

стверджує віршем «Сад, що 
не відцвітає», пр квяченин 
дню народження незабутнього 
сміхотворця Остапа Вишні:

Хоч календар па листопад — 
В моєму серці квітне сад, 
...і взимку навіть зацвіте, 
Увінчує стрімкі літа,
З таким чуттям в Олекси 

Юшенка тісно переплітаються 
рядки безмежної любові до 
природи української землі, 
до Уігчизии.

«Може, й чзсто я лишу про 
квіти», — говорить піп. Але, 
як же про них не писати, ко
ли у їх квіті все найкраще, 
коли вони «не фальшивою ча
рують грою, палять душу сві
жою красою».

«ІЦоо я людей любив, 
Рід праньовнти.і любив, 
З товаришем вірчим дружив. 
Щоб зла недоля пропала, 
Щоб дівчину я любив, 
Щоб правдою в світі жнв... 
В любистку мати купала...
І тс зілля, як символ не

зборимого життя, залишилося 
в душі О. Ющенка зелені їм 
і квітнути донині. За цс він 
широ завдячує матінці • до
лі і гучним громадянським го
лосом стверджує:

Землю свою люблю, 
Рідний народ люблю, 
Не розлюблю ніколи.
У збірці «Рідні зорі» — за 

сто двадцять сторінок. 1 кож
на з них — то жива, правди
ва оповідь про минуле і су
часне, то ода великому сьо
годенню. Тут і носвяіа чува
ському поетові Мішелю Ссслс- 
лю, похованому □ Острі над 
зачарованою Десною («В Ост
рі у день вшанузлиня Сеспе- 
ля»), і «Дума про Ксіака 
Юшку», і задушевна розмова 
зі старим садівником, так за
хопленим своєю справою, І ді
алог з головою колгоспу Тн- 
таренком. Всі иі поезії вправ
но, як разок намиста, прони
зані червоною ниткою любові 
до землі, до людини — тру
дівника, до частого українсь
кого неба з його золотими зо
рями.

І. НАЗАРАТІЙ,

ТТОГОЖОГО дня вранці на аули» 
цях міста Світловодська можна 

побачити хлопчиків та дівчаток у 
спортивній фор/лі. Це — вихованці 
дитячої спортивної школи, що по
спішають до манежу на спеціалі
зовану зарядку,

150 учнів шкіл міста навчається 
у секції легкої атлетики, де стар
шим тренером відмінник народної 
освіти Іван Іванович Мірошничен
ко. П’ятнадцятий рік трудиться він 
на освітянськім ниві, виховуючи 
сильних, мужніх, спритних.

Хороших успіхів домоглись лег
коатлети у нинішньому році. 
Учень середньої школи № 3 Олек
сандр Касян на республіканських 
змаганнях серед вихованців 
ДЮСШ став чемпіоном України з 
бігу на 1500 метрів, а Борис Гра
бовий — призер першості України 
із спортивної ходьби на 5 кіломет
рів. Хлопець виконає перший 
спортивний розряд для дорослих.

ПОЧАТОК -
Він — чемпіон республіканської 
ради ДСТ «Спартак» серед юнаків.

Чемпіоном області з штовхання 
ядра став Андрій Домогацький, 
призерами Кіровоградщини з бігу 
на 400 і 800 метрів є учениці се
редньої школи № 2 Ольга Шик- 
дель і Тетяна Кочубей. Та хіба всіх 
тих перелічиш, хто щоденно на
стирливою працею добивається 
хороших успіхів у спорті?

Нині легкоатлети готуються до 
матчевої зустрічі, присвяченої 
50~річчю утворення СРСР, яка від
будеться в Світловодську, сюди 
приїдуть мірятися силами вихован
ці дитячих спортивних шкіл Кіро
воградської T9 Полтавської облас
тей.

Добрих успіхів домоглись та
кож члени сонції класичної бо-

В ДЮСШ
ротьби, де старшим тренером Во
лодимир Миколайович Трофимен
ко. Анатолій Баранник став чем
піоном всесоюзного турніру, який 
нещодавно відбувся у Тернополі. 
А Ілля Чубар — призер України 
серед представників ДЮСШ, чем
піон області.

Члени секції класичної боротьби 
самі обладнали зал, до система
тично тренуються 78 юуаків, зако
ханих у цей вид спорту,

Понад 5С0 школярів навчається 
в ДЮСШ. До їх послуг спортивні 
зали, бігові доріжки, майданчики. 
До гарту, до краси і бадьорості 
ведуть їх здібні і вимогливі тре
нери.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
пані громадський кореспондент.

м. Світловодськ.

ТАК ТРИМАТИ, ВЕТЕРАНЕ!
Григорію Федоровичу | 

Козлову — ветерану Лс- І 
пінського комсомолу, чле- І 
ну КПРС з 1925 рокуХ- 
виповнилося 70.

Гордо крокував життє
вими шляхами ювіляр. 
Дні його проходили в 
напруженій праці, твор
чому горінні. Він брав 
участь у громадянській 
та Великій Вітчизняній 
війнах, працював па ком
сомольській, профспілко
вій роботі. З 1324 по 
1964 рік постійно оби
рався депутатом Кірово
градської міської Ради 
депутатів трудящих.

Та н сьогодні бадьо
рість не залишає ветера
на. Перебуваючи на за
служеному відпочинку, 
Григорій Федорович ви
конує доручення паргор- 
ганізації будівельного 
управління № 2, веде ви
ховну роботу серед мо
лоді.

Так тримати, ветеране!
А. ТАРАН^ 

заступник голови ра
ди ветеранів комсо
молу м. Кіровограда. •

ДІЙСНО—ЦЕ
УСПІХ
• КІРОВОГРАДІ^ — 
НА ЧЕМПІОНСЬКОМУ 
ПОСТАМЕНТІ
• Є МАЙСТЕРСЬКИЙ 
РУБІЖ
• ПОХВАЛУ 
АДРЕСУЄМО ТРЕНЕРІ

Керівник клубу 
кандидат у майстри 
спорту Г. ДУБІВКА.

В Києві протягом трьох днів тривала пер
шість Республіканської ради ДСТ «Анан- 
гард» з класичної боротьби. Понад 1G0 
спортсменів — представників майже всіх 
областей України демонстрували свою май
стерність на борцівському килимі.

Добрих успіхів на цих змаганнях домог
лися наші земляки. На високому спортивно- 
технічному рівні провів всі зустрічі призер 
першості ВЦРПС — майстер спорту СРСР 
робітник Кіровоградського заводу «Червона 
зірка» Станіслав Ризодубов. Він став чем
піоном товариства у легкії! ваговій катего
рії, Вперше’звзння чемпіонів завоювали —

Володимир Пссупько, який не мав собі рів
них, серед борців-півважковаговнкіК і Вік
тор Григоренко (він виявився пайсильнішим 
у,поєдинках спортсменів другої напівсеред- 
пьої ваги). Посунько і Григоренко вперше 
виконали нормативи майстрів’ спорту..

Так, це неабиякий успіх.* І до нього при
четний заслужений тренер України Микола 
Іванович Романенко, який в цьому році вже 
підготував трьох майстрів спорту і багато 
здібних спортсменів-розрядннків. які успіш
но захищають спортивну честь Кіровоград
щини.

Є. ШАБАЛ1Н.

НАШ КОНКУРС
ЗАВДАННЯ № З

Як відомо, шахова партія 
розділяється на три стадії: де
бют (початок гри), мітге.ть- 
юпіль (середина гри) і енд
шпіль (закінчення), В основ
ному всі події і комбінації в 
грі проводяться В МІТТЄЛЬШПІ- 
лі, які мають свою класифіка
цію. Один із таких прийомів 
ми і розглянемо.

ЗАМАНЮВАННЯ. Це 
такий прийом, колії треба 
заманити фігуру чи піша

ка суперника

Ch2+ з метою заманюван
ня короля. 3. Кр : И2 Th8-b 
на ике-иебудь поле. Ось при
клад:

1. Білі: Шиффере: Кп^І; 
Фа7; Таї; ТІ і, Се I; Kg3; 
ни: а2; Ь2; с2; f2;

Чорні: Чігорін: Крс8;
ТсІ8; ТЬ8; СсЬ; Се5; Ке7; 
пп: Ь7; е7; f6; gG, g7;

Чорні виграли таким 
чином: 1... Thl-j-I 2, К.: Ill

4. КрдЗ КІ5+ 5, КрІ4 
ТІ14 — мат.

Пропонуємо розв'язати 
такни приклад;

Білі: КпКІ; ФЬ5; Тії; 
'П4; КІ5; пп: а2; <13; й‘2; Ь2;

Чорні: КрЬ8; Фа2; Та8; 
'1^8; Себ; пп; а7; Ь6; об; 
16; 17; 117;

Білі починають і вигра
ють.

О. Вірна з м. Кіровограда 
має бажання по закінченні 
школи вступити до полігра
фічного інституту і просить 
редакцію дати адресу полії 
графічних вузів.

Ось вони:
м. Москва, А-8, пул. Пря° 

нишннкова, 2а.
м. Львів, вул. Підвальна4 

17. В м. Києві (вул. Воло- 
цнмирська, 7) є вечірній воч 
ліграфічний факультет. Ква« 
ліфіковану відповідь про 
вступ може дати приймаль
на комісія обраного вузу.

Любі Романюк э с. Шнроч 
ка Балка Долинського ріигб^ 
ну бажає стати вихователем 
дитячого садка, але не знає, 
де можна здійснити свою 
мрію.

Вихователів готують пе
дагогічні училища. На Кіро» 
воградщині е педучилище в 
м. Олександрії (вул. Дібро- 
ви, 23).

Н. Черевченко з Малої 
Виски мріє стати співаком 
і запитує редакцію чи мо« 
же віл вступити до серед
нього музичного закладу 
після 9 класу і де.

В м. Дніпропетровську по 
вул. Глінки, 11, ц м. Донець
ку по вул. Рози Люксембург, 
23, в м. Києві по вул. Вэ-> 
ровського, 49, в м. Львові 
по вул. Шашиевича, 5, в 
м. Одесі по вул, Петра Ве
ликого, 32 та інших містах, 
де є музичні училища, які 
мають вокальний відділ, 
можна набути спеціальність 
співака.

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.10 — «Товари -- для наро
ду». (М). 10.30 — «Музичний 
кіоск». (М). 11.00 — «Честь
сім’ї». (М). 11.30 — Концерт 
учасників художньої самоді
яльності. (Ростов-на-Дону), 
12.00 — «Сільська година». 
(М). 13.00 —■ Для школярів.

«Співав «Піонеріл». Концерт. 
(М). 13.50 — Кольорове тгде- 
бачегшя. Художній фільм «По
стріл». (М). 15.10 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М). 
15.40 — «Літературні зустрічі», 
(М). 16.30 — Кольорове теле
бачення. Концерт майстрів 
мистецтв. (К). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей*. (М). 18.00 — По
вний. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.20 — Теле
фільм. (К-д). 18.40 — Телсфес- 
тиваль художньої самодіяль
ності областей республіки, 
присвячений 50-рІччю утворен
ня СРСР. Звітує Кіровоград
ська область. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення), 
19.45 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародні змагання з фі
гурною катання. «МосксвеькІ 
конькн». (ЛІ). 21.00 — Програ
ма «Час». (М), 21.30 — Про

довження трансляції міжна
родних змагань з фігурного 
катання. «Московські конькн». 
(М). 22.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 17.20 -
Програма передач. (М). 17.25 

«У нас в гостях журнал 
«Україна». (К). 18.10 — «На 
меридіанах України». (К). 

' 18.40 — Телсфестнваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 50-річ- 
чю утворення СРСР. Звітує 
Кіровоградська область. (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 19.40 — Спорт.того. 
(К). 19.50 — Телсфестнваль ху
дожньої самодіяльності облас
тей республіки, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Зві
тує Закарпаття. (Ужгород). 
20.50 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Викрадення Тіма РІнпельта».

її серія. (К). 22.55 — Вечірні 
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 11 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
Телсфестнваль художньої са
модіяльності областей рес
публіки. присвячений 50-рІ'ічю 
утворення СРСР. 'Звітує Сум
ська область. (К). 18.00 —
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 18.10 — Філь.м-кснцсрт
• Голос юності». (К), 18.3) —
«Увага! Досвід*. (Кірово
град). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 —’ 
«У концертному залі». (К). 
20.15 — «На поетичній хви
лі*. (Донецьк). 20.40 — Ко
льорове телебачення. Інтер
бачення .Міжнародні змагання 
з фігурного катання «Мос
ковські конькн». Довільна 
програма. Жінки. (М), 21.00 —

Програма «Час», (ЛІ). 21.30 —» 
Продовження трансляції між» 
народних змагань з фігурного 
катання ,(М). 22.40 — Концерт 
класичної музики (Леїііц- 
град), 23.10 — Новини .(М).

ДРУГА ПРОГРАМА, і/.15 
Для школярів. «У нас в гостям 
дитячий хор м. Брнов, 
(ЧССР). 18.00 — Новини. (М), 
18.10 — «Польова пошти «По
двигу». (М). 18.40 — Кольоро
ве телебачення. «Товариш піс
ня». Концерт на замовлення 
телеглядачів. (М). 10.10 -и 
Міжнародна панорама. (М)„ 
— «На добраніч, діти!» (К)3 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Екран молодих». «Інгер» 
клуб» (К). 22.50 — Вечірні но
вини. (К).

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субсту.
346050 ГСП, Кіровоград- 50, вуя. Луначареьиого, 36.

Телефони; відповідального секретаря та відділу ком* 
«омольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-35.

•Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

В номері газет за 5 
і рудня в матеріалі 
«Осінні весілля» З вини 
позаштатного кореспон
дента В. Колесникова з 
м. Олександрії допущене 
грубе перекручення фак
ту.

Зміст третього абзацу 
четвертої колонки гір 
відповідає дійсності.
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Надалі автору статті 
відмовлено в лослугля 
для редакції.
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