
■ ' • 3 гнівом і обуренням радянські юнаки і дівчата ді
зналися про військовий переворот, вчинений в ре
зультаті змови сил внутрішньої 
реакції проти незалежності, 
суверенітету і права чілійського 
му розпоряджатися власного

•• ісм трьох років реакційні

і зовнішньої 
національного 

народу самс- 
розпоряджатис» сласною -долею, Протя*

трьох років реакційні сили бороли
ся проти законного уряду Народної сдності, ство
рюючи штучні економічні труднощі, використовую
чи саботаж, терор, убивства. Нині реакція пішла на 
кривавий військовий переворот, злочинно розтопта
ла конституційну законність, право трудящих буду
вати нове справедливе суспільство.

Радянській молоді добре відомо про ту велику 
роль, яку відігравали молоді чілійці у втіленні в 
життя широкої програми соціального і економічно
го розвитку країни.

Почуття глибокого жалю і болю викликало у ра
дянської молоді повідомлення про загибель прези
дента республіки Сальвадоре Альєнде, видатного 
політичного діяча, активного борця за мир, вірного 
сина і громадянина Чілі, який присвятив своє жит
тя служінню батьківщині, своєму народові.

Радянська молодь висловлює гнівний протест 
проти масових арештів комуністів, соціалістів, ін
ших чесних людей Чілі, вимагає покласти край ре
пресіям.

Юнаки і дівчата Радянського Союзу, як І раніше, 
заявляють про свою солідарність і висловлюють 
впевненість, що боротьба чілійського народу увін
чається перемогою.

Ми закликаємо всі молодіжні організації світу, 
всю прогресивну молодь нашої планети спинити 
злочинну руку реакції, яка намагається покінчи ги з 
демократією в Чілі.

ЦК ВЛКСМ 
КОМІТЕТ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СРСР
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про присвоения місту Керчі почесного звання 
«Місто-герой»

За видатні заслуги перед Батьківщиною, масовий ге
роїзм, мужність і стійкість, виявлені трудящими Керчі і 
воїнами Радянської Армії, Військово-Морського Флоту 
і авіації в рони Великої Вітчизняної війни, і па відзна
ку 30-річчя розгрому фашистських військ при визволен
ні Криму присвоїти місту Керчі почесне звання «Місто- 
герой» з врученням ордена Леніна і медалі «Золота 
зірка».

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРНИИ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
14 вересня 1973 р.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про присвоєння місту Новоросійську почесного звання 
«Місто-герой»

За видатні заслуги перед Батьківщиною, масовий ге
роїзм, мужність і стійкість, виявлені трудящими Ново
російська і воїнами Радянської Армії, Військово-Морсь
кого Флоту і авіації в роки Великої Вітчизняної війни, 
і па відзнаку 30-річчя розгрому фашистських військ при 
захисті Північного Кавказу присвоїти місту Новоросій
ську почесне звання «Місто-герой» з врученням ордена 
Леніна і медалі «Золота зірка».

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
' М. ПІДГОРНИИ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
14 вересня 1973 р.

На фото; слюсар Полтавського ордена Трудового Червоного Прапора тепловозоремонтного 
заводу Микола КРИКУНОВ вручає кннгу-рапорт естафети трудових ударних комсомольських 
справ працівникам Олександрійського електромеханічного заводу Олександру РУДНЕНКУ та 
Людмилі Л1АЛІИ.

НА КІРОВО

12 ЛИПНЯ 1974 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 50 РОКІВ 
З ДНЯ ПРИСВОЄННЯ КОМСОМОЛУ ІМЕНІ В. І. ЛЕ
НІНА. КОМСОМОЛІВ ОБЛАСТІ ГОТУЄТЬСЯ ГІДНО 
ВІДЗНАЧИТИ СЛАВНУ ДАТУ, КОМСОМОЛЬСЬКІ ОР
ГАНІЗАЦІЇ ЗАВОДІВ І ФАБРИК, КОЛГОСПІВ 1 РАД
ГОСПІВ ВИСТУПАЮТЬ З ЦІННИЛАИ ІНІЦІАТИВАМИ, 
ПОЧИНАННЯМИ, СПРЯМОВАНИМИ НА ДАЛЬШЕ 
ПІДНЕСЕННЯ ТРУДОВОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНО
СТІ, ЮНАКИ І ДІВЧАТА, ВКЛЮЧИВШИСЬ У ВСЕСО
ЮЗНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ДОСТРО-

ГРАД ЩТТНУ
ПРИБУЛА РЕС-
ГІ У Б Л І К А Н •
СЬКА ЕСТАФЕТА
К 0 М С ОМОЛЬ-
ських УДАР-
НИХ С П Р А В,
ПРИСВЯ ЧЕКА
50-Р1ЧЧЮ ПРИ-
своєння КОМ-
СОМО Л У ІМЕНІ
В. І. ЛЕНІНА.

Т ОГО ДНЯ Палац культури імені Компанійця за- 
• повнили люди різного віку, різноманітних профе

сій, та всіх їх об’єднувало спільне — любов до при
роди. Це зібралися на чергову звітно-виборну конфе
ренцію члени міського відділення Товариства охоро
ни природи.

Інтереси народного господарства вимагають інтен
сивного залучення в оборот різноманітних ресурсів, 
бережливого їх використання, охорони і поновлен
ня. Без цього неможливий технічний прогрес, ріст 
економіки та поліпшення добробуту.

Оберігати природу — значить боротися за еконо
міку, підвищення родючості грунтів, продуктивність 
лісових і водних угідь, чистоту повітря і повноводдя 
річок.

Міське товариство охорон» природи, що об'єднує 
251 первинну організацію, за останні три роки ігрове-

НОВЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТРЕТЬОГО, ВИРІ
ШАЛЬНОГО РОКУ П’ЯТИРІЧКИ, ПОКАЗУЮТЬ ЗРАЗ
КИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ.

У СУБОТУ НА КІРОВОГРАДЩИНУ ПРИБУЛА РЕС
ПУБЛІКАНСЬКА ЛЕНІНСЬКА ЕСТАФЕТА УДАРНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ СПРАВ. КОМСОМОЛЬЦІ КІРО- 
ВОГРАДЩИНИ ГОТОВІ ВПИСАТИ В ОБЛАСНИЙ РА
ПОРТ НА ЧЕСТЬ ЗНАМЕННОГО ЮВІЛЕЮ І СВОЇ 
ВАГОМІ РЯДКИ.

(Матеріал про зустріч читайте иа 2-й стор.)

ОБЕРІГАТИ
ПРИРОДУ—
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ло значну роботу по охороні природи, здійснило ряд 
важливих заходів, спрямованих на очищення по
вітряного басейну, попередження забрудненості грун
тів, розширення зеленої зони міста. Так, зелена зо
на обласного центру нині складає 7919 гектарів, в 
тому числі на міських землях — 557. На багатьох 
вулицях в житлових кварталах проведено висаджен
ня дерев різних порід. Немалі роботи проведено но 
закріпленню ярів і балок. На заводах «Червона зір
ка», ДРБУ облре.мбудтресту введені нротипилові ус
тановки. Хороших результатів добились громадські 
пости ло охороні природи в СШ N2 13, 24 та інших, 
педагогічному інституті імені О. С. Пушкіна.

Проте з роботі міського товариства охорони при
роди е чимало недоліків. Не на належному рівні ве
деться пропаганда охорони природи, мало наочності, 
не проводяться лекиії, бесіди, не практикується зві
тування керівників організацій і підприємств на за
сіданнях президії Товариства.

У місті ще трапляються випадки порушення зако
ну про охорону природи. Так, завод «Червона зірка» 
в різних місцях проводив обпалювання кошиків і де
талей без дозволу виконкому міської Ради депутатів 
трудящих, що призводило до пошкодження рослин
ності. >

Про здобутки та недоліки в роботі міського Това
риства охорони природи говорили у своїх виступах 
Н. М. Кожухар — відповідальний секретар міського 
Товариства охорони природи, І. М. Могила — голо
ва секції квітникарів, тракторист міського паливного 
складу, учениця 7 класу СШ № 18 Оксана Марти- 
ненко, В. М. Долинська — вчителька середньої шко
ли № 10 та багато інших.

З року в річ красивіпіає наше місто. На місці вчо
рашніх пустирів з’являються парки, скверн, зручні н 
приємні для відпочинку. І турботою кожного жите
ля обласного центру має бути збереженая і примно
ження приводних багатств.

А. СМІТЮХА, 
заступник голови*виконкому Кіровоградської 
МІґКЬлТ Пап.»
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(Закінчення).

ТЕПЛА зустріч з пол
тавськими комсо

мольцями, яким було до
ручено передати естафе
ту кіровоградцям, відбу
лася в Світловодському 
районі — на межі Пол
тавської І Кіровоградсь
кої областей. На зустрічі 
були присутні другий сек
ретар Кіровоградського 
обкому комсомолу А. Но- 
вицький, перший секретар 
Олександрійського міськ
кому комсомолу В, Мяс- 
нянкін, перший секретар 
Олександрійського рай
кому комсомолу М. Яго- 
денко, комсомольські ак
тивісти з багатьох районів 
Кіровоградщини.

Передача естафети від
булася в Будинку культу
ри Олександрійського 
електромеханічного за
воду, де зібралися члени 
бюро обкому комсомолу, 
передові виробничники 
шахтарської Олександрії. 
Ще перед початком офі
ційної частини о розмовах 
з кіровоградцями гості 
цікавились трудовими 
здобутками олександрій
ських шахтарів, хліборо
бів Маловисківського та 
Новомиргородського ра
йонів, із задоволенням 
слухали розповіді шахта
рів, хліборобів, будівель
ників про досвід роботи, 
про плани на майбутнє.

А коли учасники зустрі
чі зібралися а залі, пер
ший секретар Олексан
дрійського міськкому ком-

PAflOPT-ВІД МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ
сомолу В. Мяснянкін роз
повів про внесок комсо
мольської організації Кі
ровоградщини у третьо
му, вирішальному році 
п'ятирічки о боротьбі за 
оиконання планів, про по
шук резервів виробницт
ва. Юнаки і дівчата усіх 
1415 первинних організа
цій готують ювілеєві гід
ний подарунок. Близько 
15 тисяч молодих механі
заторів, доярок трудить
ся у тваринництві. 60 ком
сомольсько - молодіжних 
колективів тракторних 
бригад області нинішньо
го року боролися за 50- 
центнерні врожаї озимої 
пшениці, 100-центнерні 
врожаї кукурудзи. Справ
жніми гвардійцями жнив 
стали Володимир Кова
ленко, Микола Поліщук, 
Василь Опошнянський,

Іван Хлібович, на рахунку 
яких більше, ніж по 8 ти
сяч центнерів зерна. Се
ред молодих доярок роз
горнувся масовий рух за 
3-тисячні надої молока. 
Це змагання веде облас
на молодіжна газета «Мо
лодий комунар». І вже в 
серпні Ольга Козаченко, 
Світлана Павелко, Світла
на Грицевець, Валентина 
Славетинська та Валенти
на Парохонько досягли 3- 
тисячного рубежу.

Організовано йде удар
ний республіканський дво
місячник по заготівлі кор
мів для тваринництва. На 
Кіровоградщині створено 
десятки комсомольсько- 
молодіжних спеціальних 
кормодобувних бригад, 
загонів. Рекорд на «зеле
них жнивах» встановила 
комсомольсько - моло-

ftWiW 
вташарн» 
Еопрацю 
ТВОРЧІСТЬ І 
□ПОШУК!

РІК ЗАКІНЧИТЬСЯ 
РАНІШЕ

Усі члени комсомольсько-молодіжно
го колективу Гайверонського теплозо- 
зоремоніного заводу •— ударники ко
муністичної праці. І це далеко не аванс 
на майбутнє: високого звання молоді 
виробничники добилися ударною пра
цею в цехах підприємства, активним 
громадським життям.

Юнаки і дівчата 25 грудня зобов’я
залися прозвітувати Батьківщині про 
виконання річного плану. Проте вже 
зараз можна з певністю сказати, що 
цей приємний момент настане значно 
раніше. Упевненість у цьому породжує 
відмінна праця молодих виробничників,

які щозміни перевиконують свої завдан
ня, Попереду в соціалістичному зма
ганні групкомсорг Дмитро Каленик, 
Микола Константинов, Григорій Бра- 
мірський.

Молодих електрослюсарів знають не 
тільки як хороших трудівників. Актив
но втручаються в життя підприємства 
«прожектористі!», яких очолює Володи
мир Сорочииський. Жваво обговорюють 
на заводі результати останніх рейдів 
комсомольських дозорців.

О. РЄЗНІК, 
другий секретар Гайворонського 
РК ЛКСМУо

діжна бригада Миколи Да
видова з колгоспу «Дру
жба» Новоукраїнського 
району. Кожного робочо
го дня молоді механізато
ри закладали в траншеї в 
середньому 1000 тонн си
лосу і заготовили півто
рарічний запас цінного 
корму.

25 тисяч юнаків і дів
чат трудиться нині на за
водах і фабриках області. 
20 тисяч тонн бурого ву
гілля понад план вже ви
добули гірники МорозІв- 
ського вуглерозрізу ком
бінату «Олександріяву- 
гілля». Ударно несуть тру
дову вахту червонозорів- 
ці, світловодські будівель
ники і енергетики, зна- 
м’янські залізничники.

— Зараз перед молод
дю стоять важливі завдан
ня. І кожен трудовий 

день народжує передови
ків. Молодь Кіровоград
щини докладе усіх зусиль 
щоб вписати у рапорт об
ласті до славного ювілею 
і свої вагомі рядки, — за
кінчив свій виступ допові
дач.

Другий секретар Пол
тавського обкому комсо
молу М. Кулик, слюсар 
Полтавського ордена Тру
дового Червоного Прапо
ра тепловозоремонтного 
заводу, групкомсорг ди
зельного цеху Микола 
Крикунов розповіли про 
трудові звершення 180-ти- 
сячного загону комсо
мольців Полтавщини. Ми
кола Крикунов передав 
книгу-рапорт республікан
ської ленінської естафети 
ударних комсомольських 
справ Людмилі Малій та

Новий коопера
тивний житловий 
(удинок увійшов 
до ладу на про
спекті «Правди». 
В ньому справ
лять новосілля 
дев’яносто п’ять 
сімей.

Фото
М. ТЕРНАВ- 
ського.

Олександру Рудненку — 
передовим виробнични
кам Олександрійського 
електромеханічного за
воду.

— Я гордий тим, що ме
не удостоєно високої чес
ті приймати естафету, — 
сказав Олександр Руднен- 
ко. — Республіканська ле
нінська естафета комсо
мольських справ відкри
ває перед юнаками і дів
чатами Кіровоградщини 
великі можливості. І ми 
розуміємо, що зараз тре
ба прикласти максимум 
зусиль, аби виконати зав
дання третього, вирішаль
ного року п'ятирічки.

Господарі й гості обмі
нялися пам’ятними суве
нірами, а по закінченні 
офіційної частини відбув
ся концерт.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

ЮВІЛЕЙ
МУЗЕЮ

Нещодавно Кіровоградсько* 
му краєзнавчому музею ви
повнилося 00 років. Щорічно 
його відвідують понад 100 ти
сяч трудящих.

Музей був заснований у 1693 
році відомим археологом І 
етнографом, викладачем істо
рії Єлисаветградського реаль
ного училища В. М. Ястрсбо- 
вии. До Великої Жовтневої 
соціалістичної революції він 
мав у своєму розпорядженні 
археологічні та етнографічні 
матеріали і був, головним чи
ном, навчальною базою для 
студентів училища. Уже в 
1920 році на його основі було 
створено два самостійних му
зеї: природничо-історичний та 
історико-архсологічннй. У 1924 
році вони об’єдналися в один.

У період Великої Вітчизня
ної війни фашисти пограбува
ли музей і сплюндрували його 
приміщення. Але вже в 1946 
році його було відбудовано і 
відкрито для відвідувачів.

Нині Кіровоградський крає
знавчий музей має цікаві зі
брання речових та докумен
тальних матеріалів, що харак
теризують природу, Історич
ний розвиток та культуру 
краю від найдавніших часів 
до наших днів. Його експози
ція нараховує до 40 тисяч 
експонатів, серед них — доку
менти буремних часів грома
дянської та Великої Вітчизня
ної воєн, матеріали, що розпо
відають про славне сьогодення 
нашого краю.

Є тут і відділ методичної та 
практичної допомоги музей
ним закладам на громадських 
засадах. А таких в області — 
130. Дев’ятьом з ник колегія 
Міністерства культури УРСР 
присвоїла звання народного.

Кіровоградський краєзнавчий 
музей проводить широку на
уково-дослідницьку та куль
турно-освітню роботу. Він ор
ганізовує зустрічі з ветерана
ми праці, тематичні вечори, 
влаштовує стаціонарні та де- і 
ресувні виставки. Його науко- ; 
ві працівники читають лекції, 
проводять бесіди, екскурсії.

Р. ТУРБАЙ, 
завідуюча фондами Кі
ровоградського крає
знавчого музею.

Нові сторінки 
про художника

В останні роки надзвичайно 
зріс інтерес до російського ми
стецтва XIV—XV століття. Ви
давництво «Наука» випустило 
у світ книгу Н. А. Деміної 
«АНДРІЙ РУБЛЬОВ І ХУ
ДОЖНИКИ ЙОГО КОЛА». Ця 
праця — підсумок багаторічні« 
досліджень автором творчості 
великого художника. Книга роз
глядає спорідненість , творчості 
Рубльова і художників його ко
ла з культурою Київської і 
Володимиро-Суздальської Русі, 
показує тривожний, героїчний 
час, и який творив майстер.

Г. КОМ1САРОВА, 
бібліограф обласної біб
ліотеки імені Крупської.

ЗО років тому стали відомі імена відважних молодо
гвардійців. Посмертно було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу Олегу Кошовому, Уляні Громовій, 
Івану Земнухову, Сергію Тюленіну та Любі Шевцовій, 
Посмертно були нагороджені високими урядовими на
городами інші молодогвардійці.

Ц ЕРЕГЛЯДАЮЧИ свої 
фронтові блокноти тих 

Вересневих днів 1943 року, 
Я знайшов записи розмов, 
зроблених у визволеному 
Краснодоні, де, в умовах 
жорстоких переслідувань 
фашистами, була заснована 
більшовицьким підпіллям 
організація «Молода гвар
дія». Ось запис розповіді 
сестри Героя Радянського 
Союзу Івана Земнухова — 
Ніни Земнухової;

<=”• Я не можу примири
тися з тим, що немає серед 
Нас Івана, сердечного друга 
'Мого і сміливого лйцаря 
«Молодої гвардії». Коли гіт
лерівці увірвалися до на- 
іиого тихого шахтарського 
містечка, огидні, з хижими 
рчима і загребущими ру
ками, Ваня сказав мені:

Подивись на цих бан
дитів. Вони ще белькотіти
муть, що принесли нову, 
Передову культуру. Нена
виджу!

Мати наша старенька, ду- 
Ме хвора, часто згадує йо
го, обливаючись слізьми, 
Повторює; «Він не зміг, ми« 

ритися з фашистським ли
хом, Я теж не могла»...

Ваня писав вірші. їх знали 
напам’ять багато молодогвар
дійців, декламували, співали на 
мотиви улюблених пісень, його 
почерк, рівний, дещо дитячий, 
я легко пізнавала на листівках, 
написаних від руки й розклеє
них по всьому окупованому міс
ту. Коли він тільки встигав псе 
це писати!

У «Молодій гвардії» добре 
була поставлена конспірація. 
Хлопці та дівчата вміли трима
ти в таємниці всі спої задуми І 
дії. Коли була спалена біржа 
праці — цей жахливий фашист
ський застінок і ринок невіль
ників. — німці оскаженіло шу
гали містом вдень І вночі, але 
на слід так і не натрапили.

На могилі брата та Його дру
зів я разом з усією молоддю 
гір ниці кого Краснодону покля
лася піддати усі спої сили для 
відбудови наших шахт, щоб 
буйним квітом знову розцвів 
паш рідний радянський Донбас.

Зберігся майже стеногра
фічний запис виступу на мі
тингу Семена Сумського, 
батька Миколи Сумського, 
посмертно нагородженого 
орденом Червоного Пра
пора.

У мого сина фашисти 
виламали руки, викололи 
очі, але ніякі тортури не 
зламали його духу, він на 

зрадив клятві молодогвар
дійців. Навіть вуста не роз
крив, не стогнав, не пла
кав. Він вмер як герой. Ге
роєм був він у боротьбі з 
чужоземною навалою.

—- Миколо, бережись, — 
казав я йому, коли, повер
таючись вже на світанку 
додому, він казав, що ще 

КРАСНОДОНСЬКІ 
ЗАПИСИ 
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одним бандитом стало мен
ше в місті. — Допомагаю 
братові - черзоноармійцеаі 
Гаврилу, — відповідав він.

У лікарні йому вдалося одер
жати довідку про хворобу, і йо
го відпустили з шахти. Добре 
змайстрований ним радіоприй
мач послужив «Молодій гвар
дії». Коля був близький до ме
ти — створення підпільної дру
карні. Багато з потрібного об
ладнання він устиг зібрати. Те
пер я знаю, що у багатьох опе
раціях брав участь мій молод
ший син, Комсомолець з вели
кої літери.

Пам’ятаю, що цими ос
танніми словами батька ге
роя —> «Комсомолець з ае- 

ликої літери», —- я назвав 
свій нарис про Миколу Сум
ського у фронтовій газеті, 
котра, на жаль, не зберег
лася.

Тоді у Краснодоні я за
писав відповіді на запитан
ня одного з тих молодогвар
дійців, які залишилися жи
вими, — Радія Юркіна, на

городженого орденом Чер
воної Зірки.

Запитанні: Як ти став 
членом «Молодої гвардії»?

Відповідь: У перший день, 
коли фашисти захопили 
Краснодон, вони зажадали, 
щоб усі мешканці пройшли 
реєстрацію у «будинку смер
ті» ~ так відразу охрести
ли їхню біржу праці. Мені 
було 16 років, і я підлягав 
реєстрації. Попрощався на 
другий день з рідними І 
подався до лінії фронту, в 
надії, що мені вдасться пе

рейти її. Але не так склало
ся, як гадалося.

Повернувся додому пс з пус
тими руками. Підібрав сім гра
нат. Подумав: зберу хлопців, 
поділюся з ними цією зброєю і 
спробуємо підірвати машини 
ворога. Розповів про задум сво
єму кращому шкільному това
ришеві Степану Сафронову. Він 
сказав:

— Будемо діяти спільно! По
ра тобі вступити до «Молодої 
гвардії».

Я не розпитував, бо здога
дувався про існування підпіль
ної організації. Всю ніч не міг 
заснути від хвилювання іі ра
дості: «Будемо діяти спільно!».

Через декілька днів я 
прийняв партизанську при
сягу і став молодогвардій
цем. Тоді ж прийняли мене 
і до комсомолу.

Запитання: У яких бойо
вих операціях ти брав 
участь?

ВІДПОВІДЬ: На шостому
шляху разом з Софроновим І іце 
кількома молодогвардійцями, 
ми розгромили ворожу вантаж
ну машину з поштою та різдвя
ними подарунками для офіце
рів. Через вірних людей ці по
дарунки ми передали радянсь
ким військовополоненим, які 
вмирали від голоду в таборі за 
колючими дротами. Після цьо
го зніїщіілн охорону двох авто
машин з німецьким обмундиру
ванням і автоматами.

У нас була дружба, скрі
плена кров ю. Один за од
ного готовий був згоріти 
живцем на вогнищі. До ос
таннього подиху буду гро
мити ворога, кріпити тради- 
Ці; славної «Молодої гвар- 
діі»<

І ЩЕ один запис, зроб- 
лений 8 Краснодоні у 

вересні 1943 року. Бабуня 
Олега Кошового, стара ко
муністка Віра Василівна Ко- 
рсстильова напрочуд лако
нічно розповіла про те, як 
одного разу внук ніжно об
няв її і майже пошепки 
промовив:

— Давай з тобою по ду
шах поговоримо, навіть 
більше. Одне слово, як го
ворять на закритих партій« 
них зборах...

Пам'ятаю, що Олег був 
дуже збуджений, адже він 
прийшов після вдалого ви
конання бойового доручен
ня штабу. Він рідко розпо
відав про те, що робив, але 
на цей раз йому хотілося 
почути від мене, комуніст
ки, дружню пораду.

Він мріяв діяти з такою 
ж самовідданістю, відвагою, 
як герої громадянської вій
ни. Адже благородні обра
зи Клима Ворошилова, Сер
го Орджонікідзе; Олексан
дра Пархоменка володіли 
допитливим розумом, полу
м'яними серцями молодо
гвардійців...

Після смерті герої про-і 
довжують жити у звершен
нях наступних поколінь. Ні
коли не померкне слава ге* 
роїв Краснодону!

Н. ДОБРІН, 
журналіст.
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За заслуги в розвитку народної художньої творчості та активну 
участь у республіканському фестивалі самодіяльного мистецтва,- 
присвяченого 50-річчю утворення Союзу PCP, Президія Верховної 
Ради Української PCP Указом від 12 вересня 1973 року присвоїла 
окремим працівникам та учасникам художньої самодіяльності по- 
чесне звання Заслуженого працівника культури Української PCP. 
В тому числі ПОЛЬОВОМУ Миколі Гавриловичу — керівникові 
самодіяльного народного російського хору колгоспи «Родина» Кі
ровоградського району. J

Наіи кореспондент М. Мікель 
задала йому кілька запитань.

Миколо Гавриловичу, чита
чам нашої газети цікаво буде діз- 

. матись про біографію хору,
— ІІаш колектив створено v 

1963 році.
Спочатку довго міркували над 

тим, які ж твори взяти для ви
конання? Але після того, як про
слухав голоси хористів, зважив 
їх можливості — рішення назріло 
відразу. Співати потрібно росій
ські народні пісні, зокрема, ті, 
що побутують у Клинцях. А во
ни тут чудові, колоритні, яскраві. 

s честь 50-річчя Великої
*’^Ь\овтневої соціалістичної рево

люції колективу присвоєно зван
ня самодіяльного народного і 
вручено золоту медаль. Тоді ж 
ми отримали Почесну грамоту 
Президії Верховної Ради УРСР.

зустрілась із М. Г. Польовим і

зима» В. Левашова, «Співають 
дівчата різних країн» Новикова,

— Хто співає у вашому хорі?
— Його учасники — колгоспники 

та інтелігенція Клинців. Взагалі, 
клинчани дуже люблять співати. 
На репетиції приходять, крім - 
учасників, багато інших трудів
ників села. Вени — наші перші 
слухачі і вимогливі критики.

пісня 
народилася 
в клинцях

Звичайно, це було 
колективу

визнанням

Новим піднесенням у роботі 
_• -- відзначеннястала підготовка до 

золотого ювілею Батьківщини. У 
цей час колектив поповнився но
вими учасниками. Для супроводу 
було створено оркестр народних 
інструментів, який очолив А. О. 
Жабокрицький. Своїми успіхами 
хор завдячує також концертмей- 

. стеру А. А. Берсану. І вже на фес- 
»^•тивалі, присвяченому 50-річчю

СРСР ми продемонстрували зрілу 
художню майстерність. Виконува
ли твори складні 
фактурою, стилем 
різноманітністю
Звучали такі пісні, як «Коробей
ники», «Речанька», грузинська 
пісня «Аміран», твори радянських 
композиторів — «Ой зимонька-
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за музичною 
виконання та 

пісенних фарб.

Серед активних учасників хору 
— орденоносець А. М. За
харова, секретар партійної орга
нізації колгоспу В. Р. Медвідь, 
економіст В. П. Рсзиіченко, ди
ректор місцевої школи Т. Д. 
Трубчанінов, два брати Калмнко- 
вих — Іван Микитович та Іван 
Іванович, подружжя Полякових, 
Потєєвнх, Демешкіних, Руденків, 
та інші.

Від дня заснування хору співала 
у ньому вчителька В. С. Медз< 
дева. Зараз вона па заслуженому 
відпочинку. І хоч не співає, але 
часто буває на його репетиціях.

Є у нас І молоді виконавці. Ми 
допомагаємо їм, щиро радіємо їх 
успіхам. Співає у нашому колек
тиві комсомолка Люба Демешкі- 
на. її виконавську майстерність

ректор місцевої 
Трубчанінов, два

>е*

відзначили у Києві. Анатолій 
Медведєв —« також наш вихова
нець. Він зараз служить в ла
вах Радянської Армії і одночас
но навчається в музичному учи
лищі. Після закінчення має на
мір поступати до Одеської коп- 
серваторії.А всього у нас — 60 
учасників.

— Де виступав колектив? Які 
концерти запам’ятались найбіль
ше?

—- Лін виступали більше 150 разів. 
Це були концерти перед колгосп
никами, робітниками, студентами 
області. Виступали на оглядах 
художньої самодіяльності в Кіро
вограді і Києві. і

Усі концерти приносять нам 
користь та насолоду. Але найбіль
ше запам’ятався виступ у Пала
ці культури «Україна» під час зві
ту майстрів мистецтв та худож
ніх колективів нашої області на 
честь 50-річчя СРСР. Я вважаю, 
що цей виступ — вершина на
шої творчої праці. Там ми вико
нали дві пісні. Одна з них — 
складена в колективі. Називає
ться вона «Русская Ивановна».

— Кілька слів про плани ко
лективу.

— Ми всі дуже хочемо, щоб 
наш хор став, у повному розу
мінні народним. А для цього 
необхідно створити танцювальну 
групу. Вона допоможе вирішува
ти ширші полотна. І як тільки 
буде створено таку групу, ми 
візьмемось за постановку сучас
ного весільного обряду. Ось про 
що ми мріємо тепер.

— Миколо Гавриловичу, як 
було зустрінуте у колективі пові
домлення про присвоєння вам 
звання заслуженого працівника 
культури УРСР?

— Ця подія дуже важлива не 
тільки в моєму житті. Це відзна
чення роботи всього колективу. 
Ми обов’язково виступимо з твор
чим звітом перед трудящими об
ласті. Нагорода надає і мені, і 
членам колективу ще більше сна
ги, бажання працювати, оспіву
вати все прекрасне сьогодні.

■ ■ .........  3 епюр, —■ ■ ,

ПОПЕРЕДУ ВЕЛИКА 
СПІЛЬНА ПРАЦЯ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ МИРОЛЮБНИХ сил
У МОСКВІ ГОТУЮТЬСЯ НАРОДИ ВСІХ КРАЇН 

І КОНТИНЕНТІВ
Про тс, як проходить ця підготовка в Німецькій 

Демократичній Республіці, кореспонденту АПІІ 
II. Вороновій розповів заступник Генерального сек
ретаря Ради Миру НДР Ріхард Ценкнер.

Ідея проведення Всесвітнього конгресу миролюб
них сил викликала широкий відгук у нашій респуб
ліці, — говорить Р. Ценкнер. — Нам, до Ради Миру 
НДР, надходять листи від робітників і службов
ців, працівників сільського господарства та учнів, 
У них — підтримка конгресу, розповіді про успіхи у 
праці на благо своєї республіки, зміцнення якої е 
важливим вкладом у справу миру і прогресу.

У лютому цього року в НДР було створено На
ціональний комітет по підготовці до конгресу, у 
який ввійшло багато, відомих політичних, громадсь
ких діячів, вчених, артистів. Серед них —• член По- 
літбюро, секретар ЦК СЄПГ Альберт Норден, відо
мий юрист. ІІетер-Альфонс Штайнігер, заступник ди
ректора Інституту Міжнародної політики та еконо
міки в Берліні Штефан Дернберг, популярна співач
ка Віра Ольшлегель. Зараз комітет збирає матері
али для участі делегації нашої республіки у роботі 
комісій конгесу, які обговорюватимуть такі питання, 
як європейська безпека, становище в Індокитаї та на 
Близькому Сході, боротьба за національну незалеж
ність і роззброєння, проблема захисту навколишньо
го середовища та інші. Наша делегація па конгресі 
представлятиме усі кола населення НДР.

Хочу відзначити, що важливу роль у зміцнені і 
об’єднанні молодих борців за мир і прогрес відіг
рав X Всесвітній фестиваль молоді і студентів у 
Берліні. На політичних мітингах, які відбулись під 
час фестивалю, було висунуто лозунг: «Вперед — до 
Всесвітнього конгресу миролюбних сил». Фестиваль 
передав естафету найбільшому форуму прихильників 
миру.

Завдяки послідовному перетворенню у життя 
Програми миру, висунутої XXIV з'їздом КПРС, зав- 
дяки узгодженій зовнішньо-політичній лінії країн 
соціалізму у світі міцніє тенденція до розрядки між
народної напруженості. Тому зараз особливо важли
во закріпити успіхи, досягнуті на цьому шляху. Кон
грес сприятиме об’єднанню всіх прогресивних орга
нізацій у боротьбі за мир. відкриє нові шляхи спіль
ної праці у цьому напрямку.

Берлін.

® ТУРИСТСЬКА ЕСПЕДИ- 
ЦІЯ МОЛОДІ «МОЯ БАТЬ
КІВЩИНА — СРСР». МАР
ШРУТ - «НІХТО НЕ ЗАБУ
ТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ»,

ЯКИМ БУВ 
НІКО 
ЯАРОУШВІЛІ

Наше місто відвідала 
група членів клубу ^чер
воних слідопитів» «Шу
кач» з Кременчука.

Члени клубу — піоне
ри, комсомольці, школя
рі та студенти виконують 
важливу і потрібну спра
ву — повертають з без
вісті імена загиблих вої
нів. Маршрут «Ніхто не 
забутий, ніщо не забуте» 
привів юнаків і дівчат до 
нашого міста, де разом з 
іншими воїнами - визво
лителями Кіровограда за
гинув зв’язковий - розвід
ник Ніко Нароушзіпі з 
підпільної групи, що ді
яла під час війни в Кре
менчук.

На мітингу пам’яті ге- 
***Доя, до 30-річчя ви

зволення Кременчу
ка від фашистських 
загарбників, що відбувся 
біля братської могили в 
Кіровограді, були при
сутні кіровоградські піо
нери, комсомольці та го
сті. Серед почесних гос
тей міста були члени сек
ції ветеранів партії, ве
теранів війни — С. П. 
Радченко, В. Ф. Шпехт, 
Г. 1. Скороход, І. І. Бого- 

дист, І. П. Іринеєв, почес
ний громадянин м. Кре
менчука М. І. Сєчной, 
член підпільної групи 
К. Г. Фоміна.

ТілЛ Гості розпопіли про обов’яз- 
кн членів клубу, про свою 
працю і свої досягнення, по
дякували кіроаоградцям за 
тепл> зустріч І ГОСТИННІСТЬ. 
Після мітингу відбулась піо
нерська лінійка слави, піоне
ри поклали квіти до обеліска 
Невідомого солдата.

Л. ПРИКОТЕНКО.
_ м. Кіровоград.

ПОДРУЖКИ,
Фото В. ДУБОНОСА.

»природа ; mu« 
РУКУ-ЖИВОМУ 
Й ПРЕКРАСНОМУ

• ТУРБОТА ПРО «ЗЕ
ЛЕНОГО ДРУГА»

ф ДЕРЕВА БУДУТЬ 
ВЕЛИКИМИ

• ВІДПОЧИНОК «НА 
ПРИРОДІ І ЙОГО 
СЛІДИ»

БІБЛІОТЕКА—АТЕЇСТАМ
У Клинівській сільській бібліотеці Голояанізського 

району обладнано куточок антирелігійної пропа
ганди. У ньому розміщено літературу за розділами 
— «Класики марксизму-ленінізму про релігію», 
«Художники слова про релігію». Створено картоте
ку, яка допомагає швидко знайти необхідну літера- 
ТУРУ- . . „ .Багатолюдним і цікавим тут був вечір запитань і 
відповідей.

В. МЕЛАНИЧ, 
завідуюча Клинівською сільською бібліотекою.

Місто-сад... Чисте повітря, джерельна 
прозорінь повноводої ріки, тінисті ву
лиці. Будинки, що тонуть у прохолоді 
парків і садів... Житла, овіяні арома
том квігів і трав...

Чи не таким хотіліг б ми бачити свій 
Кіровоград, чи не такий потрібен він 
нам для життя, праці і відпочинку?

Напевне, не знайдеться жодного се
ред жителів обласного центру, котрий 
би заперечно відповів на ці запитання. 
Усі ми любимо своє місто і хочемо, щоб 
воно було красивішим і ошатнішим.

І багато кіровоградців уже сьогодні 
дбають про те, щоб зробити його таким. 
Це, передусім, сорок тисяч робітників, 
службовців, студентів, школярів, які 
об’єднуються у 251 первинній організа
ції міського відділення Товариства охо
рони природи. З кожним роком зростає 
їх турбота — про «зелених друзів», 
про чистоту навколишнього середови
ща. про культуру побуту.

Нескладний підрахунок показує, що 
більша, частина членів Товариства — 
молодь. .1 ..тому не дивно, що справи 
йдуть найкраще саме там, де питан
ням охорони природи пильно цікавить
ся комсомольська організація. Приєм
но відзначити старанність молоді взут
тєвої фабрики, педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна, кооперативного 

технікуму, заводу радіовнробів та дея
ких інших колективів. Перші дбайливо 
шефствують вад міським дендропарком, 
дотримуючи його у чистоті і порядку. 
Майбутні педагоги навесні цього року 
посадили 1200 саджанців на схилах 
ярів і вибалків у районі Катранівкй. 
Приємний подарунок пацієнтам зроби
ли працівники обласної лікарні, які по
садили 50 кущів смородини, розвели 
розарій з восьми сортів троянд.

Чимало добрих справ і на рахунку 
школярів. Найбільше їх — у юних дру
зів природи середньої школи № ІЗ. Тут 
добре працюють «голубі» й «зелені» 
патрулі, у «підшефному* дендропарку 
літи вивчили склад порід дерев, прове
ли їх інвентаризацію, обкопали. У тому, 

І що школа нагороджена Грамотою Пре-

зпдії українського Товариства охорони 
природи, чимала заслуга вчительки біо
логії Ганни Леонтіївнн Рябчуп, яка 
очолює тут первинну організацію «дру
зів природи».

Проте, серед жителів міста ще нерід
ко можна зустріти байдужих людей, 
які гублять навколишню красу, забруд
нюють і псують природне середовище. 
Неприємно дивитися, як погрузло у ку 
чуіурах сміття і бур'янах нове примі
щення технікуму мехнізації, на буяння 
бур'янів, що розрослися на земельній ді
лянці, відведеній обласному автомобіль
но-навчальному комбінату.

Чимало охочих відпочити було цьог<' 
року па Інгулі, па його тінистих бере
гах, пляжах Але боляче дивитися на 
ті «сліди», які лишили за собою деякі 
«горе-відпочиваючі»: зламані деревця, 
уламки посуду, обгортки паперу, решт- 
кп їжі. Частина сміття викидалася в 
Інгул, шо значно забруднило річку.

Нерідко можна побачити порушення 
правил охорони природи і на вулицях 
міста. Недокурки і шматки паперу на 
асфальті, розгублені овочі біля мага
зинів, целофанові обгортки. Боляче ди
витися, як під руками хуліганів гинуть 
беззахисні саджанці. От і нещодавно 
було затримано 25-річного працівника 
позавідомчої охорони II. Жосапа, який 
у нетверезому стані зламав деревне. 
На винуватця накладено адміністратив
не стягнення. Але як часто вороги при
роди отримують по заслугах?

Усе це свідчить про те, що первинні 
організації Товариства охорони приро
ди, комсомольці ще недостатньо ведуть 
роз’яснювальну роботу серед населен
ня, проводять мало профілактичних за
ходів, недостатньо принципово став
ляться до ворогів природи. Потрібно 
взяти природу зони міста під пильну 
опіку молоді,' простягнути руку допо
моги живого й прекрасного. То наш 
другий дім. і тс, яким він буде, Зале
жить від нас, його мешканців.

І. АУЛІИ, 
працівник 
виконкому.
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ІНІЦІАТИВА 
ЗА сщйКМй

® ПРОПАГАНДА ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ — 
СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА О КОЛГОСПНА 
МОЛОДЬ ДОПОМАГАЄ ШКОЛАМ @ РЕЙД — 
НА СТАДІОНИ • ПРОБЛЕМИ ВИРІШУЄМО 
СПІЛЬНО

*Т ВЕРДЖБННЯ це цілком слушне; якщо 
* фізкультурні активісти працюватимуть 
у тісному контакт! з комітетами комсомолу 
і дтсаафівцями, справи у спортивно-масо
вій роботі з молоддю будуть на належно
му рівні. І тому позиція райкому комсомо
лу тут чітка. Питання фізкультури і спорту 
в діяльності комсомольських організацій 
завжди серед найголовніших. Коли старту
вав новий комплекс ГПО, коли юнаки та 
дівчата повинні були скласти екзамен з 
фізичної та військово-технічної підготовки, 
ми першим своїм завданням вважали 
справу пропаганди нормативів і вимог 
комплексу серед молоді, У колективах 
фізкультури комсомольські активісти про
читали 36 лекцій на спортивні теми, про
вели бесіди, організували тематичні вечо
ри, Популяризація досягнень кращих 
спортсменів району, масові змагання на 
призи героїв-земляків, організовані рай
комом ЛКСМУ теж сприяли залученню 
юнаків і дівчат до занять фізкультурою і 
спортом.

Відсутність спортивних споруд не доз
волила зробити потрібний розгін. А їх бу
дівництво — це теж справа комсомоль
ська Згуртували ударні загони, колгоспи 
виділили необхідні матеріали, механізми. 
І в більшості шкіл району молодь збуду
вала спортивні комплекси. Найкраще з 
цим завданням справились юнаки та дів
чата колгоспу «Комінтерн», обладнавши 
майданчики для учнів Бобринецької вось
мирічної школи № 3. Тут ми провели по
казове спортивне свято. Школярі складали 
нормативи комплексу ГПО, взяли участь у

спортивних іграх. А потім за цим сценарієм 
було влаштовано поєдинки в інших селах 
району. Провели також спартакіаду ГПО.

Знову справа була кращою там, де вмі
ло зорієнтувались наші активісти, підтри
муючи контакти з фізкультурними праців
никами і дтсаафівцями. Заслуговує похва
ли ватажок молоді радгоспу імені Рози 
Люксембург спортсмен Микола За
вірюха. Він — інструктор по спорту, має 
перший спортивний розряд з легкої атле
тики, переможець багатьох районних зма
гань. Микола першим став значківцем ГПО. 
Потім нормативи виконали зварювальний 
Олександр Шелест, будівельник Володи
мир Руменко, трактористка Валентина Ма- 
рущак, шофер Леонід Мартинюк та ще 
20 комсомольців.

Успішно склали 
військово-технічної _____ ___ _____
дівчата сільськогосподарського технікуму, 
Бобринецької середної школи. Нині з 
3880 членів ВЛКСМ району 1835 спорт- 
сменів-значківців, 121 з них мають золотий 
значок, а більшу частину нормативів і 
вимог виконали 3438 комсомольців. 
ЇТО-діловому відгукнулися комсомольці ра- 
** йону на заклик донеччан взяти участь 
у трирічці будівництва військово-техніч
них спортивних баз. Ми вирішили споруди
ти 12 тирів, 3 спортивних комплекси, ба
сейни для плавання, базу для мотогонщи
ків і автомобілістів. Мають свої тири 
спортсмени Веселівки, Новоградівки, Олек
сіївни, Витязівки, Кетрисанівки, Бобринця. 
На змагання з кульової стрільби до них 
приїжджають комсомольці та молодь су-

екзамен з фізичної та 
підготовки юнаки та

сідніх сіл району. Нині ці тири упорядко
вуються по-новому.

Спеціальна рейдова бригада, члени ра
йонного штабу «Комсомольського прожек
тора» найближчим часом перевірять, як 
йде будівниціво спортивних баз, крнтро- 
люють, як використовуються наявні.

Нещодавно на засіданні бюро райкому 
ЛКСМУ ми заслухали комітети комсомолу 
колгоспу «Росія» та райспоживспілки. Йшла 
розмова про стан спортивно-масової робо
ти в цих колективах. Питання військово- 
патріотичного виховання та спорту було 
піднято на черговому пленумі райкому 
комсомолу. Гелер хочемо узагальнити дос
від комсомольських та фізкультурних акти
вістів Бобринецької середньої школи. Візь
мемо під свій контроль розвиток зимових 
видів спорту, використання спортивних баз 
узимку. В осінньо-зимовий період прове
демо легкоатлетичні то лижні кроси, похо
ди, і змагання на призи героїв-земляків. 
V РАЙОНІ залишається також невиріше- 
* ною проблема фізкультурних кадрів. 
І це питання для нас болюче, хоч досвід 
теж є. Наприклад, молоді вчителі фізкуль
тури Михайло Стеценко, Петро Олексієнко, 
Станіслав Чередніченко, Микола Щербина 
не тільки налагодили роботу в колективах 
фізкультури своїх шкіл, а й допомагають 
колгоспним спортсменам. Вони організу
вали там спортивні секції, влаштовують 
спортивні змагання, готують інструкторів 
по спорту, Досвід цих ентузіастів будемо 
поширювати всюди. Адже робота громад
ських інстукторі» і тренерів на місцях ще 
слабка. І тут не обійтись лише одними се
мінарами. Головне — ініціатива, творчий 
підхід до вирішення проблеми. Якщо у 
порівняно невеликих колективах відсутні 
штатні інструктори по спорту, то це не оз
начає, що така посада там неодмінно по
винна бути. Працюючи на громадських 
засадах, зробити теж можна багато. І ми 
боремось за такий напрямок у своїй робо
ті. Разом з комітетом ДТСААФ, разо/л з 
фізкультурними працівниками.

Д. ЗАМША, 
секретар Бобринецького райкому 
ЛКСМУ.

е ФУТБОЛ

За новим Іположенням4

Другий рік фізкультур
ники Кіровограда вихо
дять на старти, виступаю

В с і - н а крос!
чі /ІОН А II І?НІ А чи за програмою нового 
ВІДОГІ АіВПи комплексу ГПО. У місті 

вже підготовлено більше 
десяти тисяч значкистів, 35 тисяч юнаків і дівчат, 
їх старших товаришів завершують виконання норма
тивів. і вимог комплексу.

Минулого тижня на стадіоні СК «Зірка» під час 
футбольного матчу було відзначено кращі колективи 
фізкультури, де досягли найвищих показників у під
готовці значкистів. Голова міської комісії по ком
плексу ГПО Герой Радянського Союзу М. Ю. Єре- 
щенко вручив перехідний Червоний прапор міськ
виконкому колективу фізкультурників олійжирком- 
бінату. Вимпели отримали представники педінституту 
імені О. С. Пушкіна, будівельного технікуму, 
СШ № 13. Відзначено також роботу фізкультурних 
активістів машинобудівного технікуму, швейної 
фабрики, шкіл №№ 13, 4, 5, 10, 18.

У вересні за чітко розробленим графіком щосу
боти і неділі на всіх стадіонах і спортивних май
данчиках міста продовжуватиметься масове скла
дання нормативів комплексу ГПО. 15 — 16 верес
ня найбільш багатолюдними були стадіони СК 
«Зірка», «Авангард», «Юний піонер», спортивний 
комплекс на вулиці Уфімській. Тут свою майстер
ність демонстрували робітники і службовці міста.

У кожного фізкультурника є свій улю
блений вид спорту. І йому він присвячує 
більшу частину часу, виділеного для 
тренування. Важкоатлет виходить на по
міст зі штангою, волейболіст поспішає 
на спортивний майданчик з м’ячем. Та є 
поєдинки, корисні для всіх в однаковій 
мірі — це легкоатлетичний крос. Кірово
градські фізкультурники проводять його 
на алеях дендропарку, у міському саду, 
на берегах Інгулу, споптшколи Зиам’ян-

старт осінньому профспілково-комсомольському 
кросу. Його рекомендовано провести в ко
лективах фізкультури, спортивних клубах на 
дистанціях, передбачених нормативами ком
плексу ГПО. У поєдинках може взяти участь 
кожен, хто пройде попередню підготовку і має 
дозвіл лікаря.

Серед команд обхпрофрад та ДСТ 
першість буде визначена у фіналі рес
публіканського кросу. Він триватиме з 
23 вересня в м. Мукачеві Закарпатської 
області. А покищо — змагання па міс-

Федерата футбола Комітету 
по фізичній культурі і спор
ту при Раді Міністрів СРСР 
затвердила нове положення 
про всесоюзні юнацькі зма
гання з футбола 11)73—1974 ро
ків. У них візьмуть участь 
групи підготовки молодих фут
болістів при командах майст
рів, дитячі юнацькі спеціалі
зовані школи а футбола Мініс
терства освіти та інші відомчі 
організації. На відміну від 
минулорічних першосте» ігри 
будуть проводитись у два 
етапи; перши»! — восени 1973 
року, а другий — навесні 1974 
року. В нашій республіці ство
рено п’ять зон. Спортсмени 
кіровоградської «Зірки» уві
йшли до третьої зони,

У поєдинках цього ропу бра
тимуть участь юнаки 1956— 
7957 та 1958 років народження.

Перший матч иіревоградці 
провели на своєму полі 10 ве
ресня. їх суперником була 
команда юнаків дніпропетров
ського «Дніпра». Цей матч 
закінчився перемогою наших 
земляків.

В. ТВЕРДОСТУП, 
наш громадський ко
респондент.

Фінал — 10 жовтня
Яи вже відоме, київські дикамівці в по

вторному півфінальному матчі на Кубок СРСР з 
футбола після серії одинадцятиметрових ударів пе
ремогли своїх московських одноклубників (6:5) і 
здобули путівку у фінал.

Тепер вони зустрінуться з футболістами єреван
ського «Арарату». Фінальний матч відбудеться 10 
жовтня в Москві.

Аваигардівці Кіровограда тренуються на стадіоні СК «Зірка® за чітким графіком. У 
суботні і недільні дні їх найбільше на легкоа легкоатлетичних доріжках.

Фото ІО. ЛІВАШННКОВА.

„ЗІРКА11 — 
„ЛОКОіУІОїИь“ — 

2:2 (6:7)
Перший тайм матчу прохо

див у рівній боротьбі, і раху
нок його об’єктивно відтворює 
становище на полі. Спочатку 
лівий крайній гостей Куди 
на восьмій хвилині, перехо- і 
пивши м’яч у штрафному май
данчику, посилає його в сітку 
воріт, мимо воротаря Будча- 
ного. А на 30-й хвилині захисні 
пик «Зірки» Хропов (який, до’Т 
речі, часто і сміливо йшов впе
ред протягом всього матчу), 
одержавши після кількох від
бійних ударів м’яч, спряму
вав його у ворота. 1:1.

V другому таймі активізу
валися господарі поля, про- : 
вівши кілька небезпечних 
атак. Та, на жаль, їм не ви- ’ 
стачало прицільного,; завер
шального удару. На 69-й хви
лині суддя зустрічі призначає 
за порушення правил 11-мст- . 
ровіїй штрафний удар у воро
та «Зірки». Його чітко реалі
зує капітан вінницького «Ло
комотива» Богодєлоп.

Через десять хвилин така 
ж ситуація повторилася біля і 
протилежних воріт. Пенальті 
забиває півзахисник «Зірки» 
Притулін.

Останні хвилини зустрічі не 
принесли перевагу жодному із 
суперників. А одинадцптвмет- 
рові удари вирішили долю 
матчу. З рахунком 7:6 пере
могли гості.

ЛІ. СОМОВ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 10.15 
— Кольорове телебачення. 
1.0. Гончаров. «Звичайна іс
торія». Фільм-спектакль. (М). 
12.39 — «Нові правила дорож- 
ного руху». (М). 13.00 — Ху
дожній фільм «Російський 
ліс». Друга серія. (К). 16.15 — 
Для юнацтва, «мій сучас
ник». (Донецьк). 16.45 — «Ек
ран переможців змагання». 
(К). 17.15 — Спортивна пере
дача. (К). 18.00 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 18.10 — 
«Об’єктив». Передача для фо

толюбителів. (М). 18.30 —
Святковий вечір і концерт, 
присвячений 600-річчю З ДНЯ 
народження великого азербай
джанського поета І. ЇІасімі. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
святкового вечора і концерту. 
(По закінченні — спортивна 
програма)

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телєвісті. (К). 11.15 — Кон
церт. (К). 11.45 — Телефільм. 
«Насамперед театр». (К) 15.20 
— Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (К). 
16.00 — «Горький — співець 
робітничого класу». Навчаль
на передача з літератури.

(М). 17.00 — Для школярів. 
«На приз клубу Нептун». (М).
17.30 — «Наука — сьогодні».
(М). 18.00 — Фільм-концерт.
«Шлях пісень». (К). 18.30 — 
Телефільм «Секретар раднар- 
ному». (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (Київ 
з включенням Кіровограда).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. «Проблеми нашого побу
ту». «Ландшафт і місто». (К). 
20.00 — Вистава Пермського 
драмтеатру. У перерві — «Па 
добраніч, діти?» (К). Програ
ма «Час». (М). 22.45 — Ве
чірні новини. (К).

СЕРЕДА, 19 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -

Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «На приз клубу «Неп
тун». (М). Ю.І5 — Художній 
фільм «Веселі хлопці». (М). 
11.45 — Теленарис. (М). 12.15
— «Мамина школа». (М). 15.10
— Програма передач. (М). 
15.15 — Програма науково-по
пулярних фільмів. (М). 16.05
— Російська народна казка. 
(Навчальна передача з літе
ратури). (М). 16.40 — Орієн
тування на місцевості. (На
вчальна передача з природо
знавства). (М). 17.00 Для 
школярів. Олімпіада з росій
ської мови. Перший тур. (М). 
18 00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Топариш пісня». Концерт на

♦ІУ НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вуп. Луначарського, зо. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, еідділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
сьиово-патріотичного виконання та спорту — 2-46-87,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
Ы. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

замовлення глядачів. (ЛІ). 
18 40 — «Пошук». (М). 19.25 

Інтербачення. Кольорово 
телебачення. Футбол. Кубок 
володарів кубків. «Торпедо» 
(ЛІ) — «Атлетико» (Більбао). 
1/10 фіналу. (ЛІ). 21.15 — Про
грама «Час» . (М). 21.45 — 
Концерт майстрів мистецтв. 
(М), 22.40 — Кубок з футбо
ла. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Славія» (Софія). 2 тайм. Пе
редача з Тбілісі. (М). 23.25 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— ТслсвістІ. (К). 11.15 — Теле
фільм. «Одолінь-травп». (К). 
11.35 — «Шкільний екран». 
Суспільствознавство для уч
ні» 10 класу. «Закон діалек
тики». (К). 12.00 — Концерт
Державного заслуженого ака
демічного українського народ
ного хору Імені Г. Верьовки. 
(К). 12.45 — Телефільм. «Лф- 
рнканопич». (К). 10.25 — На
ша афіша. (К). 16.30 — Для 
школярів. «Сурмач». (Львів). 
17.00 — «КПРС - інтерпаціо- 
налістіп-лепіпців». Бесіда 
перша. (К). 17.15 — На Всссо- 
іозній спартакіаді «Динамо».

звавшу

Бокс. (К). 18.00 — Телефільме 
«Добрий слід». (К). 18.30 
Реклама, оголошення. (К)» 
19.00— Інформаційна програ
ма «Вісті». <К). 19.30 — Ху
дожній фільм «Хлопчики». 
(К). 21.00 — «На добраніч, ді
ти!» (К), 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Кубок Єв
ропейських чемпіонів з фут
бола. «Зоря» (Ворошиловград)
— «Апосль» (Кіпр). 2 таі;{^- 
(Відсозаипс). (К). 22.30 --ін
формаційний огляд «На ла
нах республіки». (К). 22.35 -• 
На Міжнародних змаганнях а 
гандбола. , (Запоріжжя), 23,23
— Вечірні,ЦОВ)ІДН. (К).к
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