
ТРУДЯЩИМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Центральний Комітет КПРС, Пре« 

зпдія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР палко поздоровляють 
а великою трудовою перемогою кол
госпників, робітників радгоспів, ме
ханізаторів, спеціалістів і керівників 
господарств, учених, працівників хлі
боприймальних пунктів і автотранс
портних підприємств, трудящих міст і 
робітничих селищ, партійних, радян
ських, профспілкових і комсомоль
ських працівників Російської Федера
ції, всіх, хто своєю самовідданою 
йрацею вніс вклад у боротьбу за ви
сокий урожай і здачу державі трьох

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КПРС

мільярдів ста сорока чотирьох міль
йонів пудів хліба.

Зростання валового збору зерна і 
продаж державі такої великої кіль
кості хліба е великим вкладом у спра
ву виконання рішень XXIV з'їзду 
КПРС.

Ці досягнення стали можливими 
завдяки зусиллям усіх трудівників 
сільського господарства, величезній 
допомозі працівників промисловості, 
великій організаторській і політичній 
робоїі партійних, профспілкових і 
комсомольських організацій, радян
ських і господарських органів, напо-

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

легливому втіленню в життя виробле
ної партією комплексної програми 
розвитку сільського господарства.

ЦК КПРС, Президія Верховної Ра
ди СРСР і Рада Міністрів СРСР ви
словлюють тверду впевненість, що 
трудящі Російської Федерації доб’ю
ться дальших успіхів у розвитку зем
леробства і тваринництва, зростанні 
виробництва і заготівель усіх сіль
ськогосподарських продуктів, у роз
в’язанні поставленого партією зав
дання підвищення добробуту радян
ських людей.

РАДА 
МІНІСТРІВ

СРСР

Хай живе Великий Жовтень, 
який відкрив нову епоху 
всесвітньої історії — епоху 
революційного оновлення 
світу, переходу від капіта

лізму до соціалізму!
(Із Закликів ЦК КПРС до 56-ї річний» Великої 

Жовтневої соціалістичної революції).

НА ВСЕСВІТНЬОМУ КОНГРЕСІ
МИРОЛЮБНИХ СИЛ

Грунтовно, по-ділозому йшла робота 14 комісій фо
руму миролюбних сил планети. У діяльності кожної 
з них, хай то буде комісія «Мирне співіснування і 
міжнародна безпека» чи «Розвиток і економічна не
залежність», комісія по Близькому Сходу чп но роз
зброєнню, так само як і в інших комісіях, одне з 
головних місць займає обговорення положень про
мови Генерального секретаря ЦК КПРС, лауреата 
міжнародної Ленінської премії «За зміцнення миру 
між народами» Л. 1. Брежнєва. Учасники конгресу 
одностайно відмічають величезне значення цієї про
мови, в якій дано глибокий і всебічний аналіз між
народної обстановки.

У промовах і повідомленнях, з якими виступали 
на засіданнях комісій делегати конгресу, 
висловлюється но тільки точка зору тієї чи ін
шої країни або організації, яку вони представляють, 
але іі вносяться пропозиції та зауваження в обгово
рюваних питаннях. Іде широка дискусія з пайгост- 
|Уіиінх проблем сучасності.
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'На адресу конгресу надходять численні привітання 
від зарубіжних і радянських партійних, державних, 
громадських організацій і підприємств.

♦ * *
Світова громадськість, зарубіжна преса продовжу

ють широко коментувати промову товариша 
Л. 1. Брежнєва на Всесвітньому конгресі миролюбних 
сил у Москві. Генеральний секретар ЦК КПРС, пише 
псльська «Жиче Варшави», дав у своєму виступі ши
року панораму проблем, які стоять нині перед світом. 
Одночасно він вказав на реалістичний шлях, по яко- 

. Аіу треба йті), щоб міцнів і поглиблювався початий 
завдяки зусиллям СРСР та інших країн соціалістич
ної співдружності процес мирного співіснування, щоб 
на.планеті ..запанував справедливий і демократпч- 
ний мир. (

Де справжня, конкретна програма миру, відзначає 
угорська «Непсава». Болгарські газети вміщують 
докладні репортажі з Москви, в яких підкреслюється 
ділова, конструктивна обстановка, з якій на конгресі 
миролюбних сил обговорюються найважливіші про
блеми сучасності.

Переговори

ЗО жовтня в Кремлі бу
ли завершені переговори 
між Головою Президії 
Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорннм і імпе
ратором Ефіопії Хайле 
Селассіе 1.

Під час переговорів, 
які проходили в дружній 
обстановці, відбувся ко
рисний обмін думками в 
питаннях дальшого роз
витку і зміцнення відно
син між Радянським Со
юзом і Ефіопією, їх спів
робітництва в різних га
лузях, а також у розв’я
занні актуальних міжна
родних проблем в інтере
сах зміцнення миру і 
розрядки міжнародної 
напруженості.

Було досягнуто домов
леності щодо опубліку
вання підсумкового пові
домлення про перебуван
ня імператора Хайле Се- 
лассіє І у Радянському 
Союзі.

(ТАРС),

(ТАРС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАИТВСЯІ

п ПРЕЗИДІЇ засідання —перший 
•О секретар обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кобильчак, перший 
секретар міськкому Компартії Ук
раїни І. П. Валявський, члени бюро 
міськкому партії, перший секре
тар обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдама
ка, члени бюро міськкому ЛКСМУ, 
Герой Радянського Союзу В, І, 
Верхоланцсв, ветерани комсомолу 
міста Кіровограда, кращі молоді 
виробничники і секретарі комсо
мольських організацій.

Відкрив засідання перший сек
ретар МК ЛКСМУ М. Скляниченко. 
«Третій, вирішальний рік дев'ятої 
п’ятирічки, — сказав він, — спів
пав з 55-річницею Ленінського 
комсомолу. І сьогодні комсомоль
ці і молодь міста гідно зустріли 
цей святковий день. Сміливо див
ляться вперед, готують трудові 
дарунки славному ювілею, 50-річ- 
чю присвоєння комсомолу імені 
0. І. Леніна».

Знам ямські залізничники одні з перших в країні практично 
застосували модернізацію електровозів, завдяки чому вага 
поїзда збільшилась з 3600 тонн до 4200. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада В. Лиманенка з слектроаиаратного цеху 
Знам’янського локомотивного депо на особистому рахунку 
має вже 10 модернізованих електровозів.II а фото: в. л ИфІДНІЖО.

комсомольською
ГАРТУ ЮНІСТЬ

Урочисте засідання комсомольців та молоді 
обласного центру, присвячене 55-й річниці ВЛКСМ,
Перед присутніми виступив з до

повіддю «Ленінський комсомол — 
активний помічник і резерв Кому
ністичної партії Радянського Сою
зу, організатор радянської моло
ді», перший секретар Кіровоград
ського комітету Компартії України 
М. М. Кобильчак.

— На рахунку міської комсо
мольської організації багато хоро
ших справ, — сказав доповідач. — 
Сьогодні 157 комсомольсько-мо
лодіжних колективів, 83 комсо
мольських екіпажів, понад тисячу

молодих робітників працюють у 
рахунок 1974—1975 років. Це свід
чить про те, що юнаки та дівчата 
міста постійно впроваджують у 
життя рішення нашрї партії, стоять 
на передньому краї боротьби за 
їх виконання.

На урочистому засіданні було 
підбито підсумки соціалістично
го змагання серед комсомольсько- 
молодіжних колективів і екіпажів 
за успішне виконання третього 
кварталу і дев’яти місяців третьо
го, аир:шального року п’ятирічки.

ТРУДОВА
ВАХТА
ЖОВТНЯ

ЗМІНЮЄМО 
ОБЛИЧЧЯ 
СЕЛА

Чимало працелюбів, лю
дей, котрі по-справжньо- 
му закохані у професію 
будівельника, трудиться 
у нашому міжколгоспбуді. 
1 серед них — цілий ко- 
лектив —• комсомольсько- 
молодіжна бригада муля
рів, яку очолює Василь 
Кобелєв, кандидат у чле
ни КПРС. Дружні, охочі до 
навчання, активні в гро
мадській роботі підібра
лися хлопці. Іван Катеру- 
ша та Василь Урузін —уч
ні вечірньої школи, а 
бригадира ось уже другий 
рік обираємо депутатом 
до селищної Ради.

Зараз комсомольсько-моло
діжна закінчує мулярські ро
боти на спорудженні Верблю-

зької '.ередньої школи. Поза
ду залишилася удари« праця 
па зведенні свиновідгодівель
них комплексів у колгоспах 
«іскра» та «Зоря комунізму», 
відтоді вельних корпусів для 
великої рогатої худоби у кол
госпі імені Шевченка. І кож
на така будова — то своєрідні 
піхв зростання майстерності, 
робітничої гордості за свій 
Фах.

Нинішнього року нашо
му міжколгоспбуду збіль
шено план: маємо освоїти 
не 960 тисяч карбованців 
як у попередні роки, а 1 
мільйон 200 тисяч карбо
ванців при тій самій кіль
кості робочих рук. Наст
рій, бойовий ритм третьо
го, вирішального якнай
повніше притаманні й тем
пу наших робіт, строкам 
виконання соціалістичних 
зобов'язань. Вже багато 
років підряд виконуємо 
плани будівництва. Ось І 
цього року муляри впора
лися з дев’ятимісячним 
планом на 106, тесляри — 
на 108 процентів. Органі
зація в цілому також на
ближається до здачі всіх 
пускових об’єктів. Деяка 
затримка з вини наших 
субпідрядників; для об
ладнання збудованих тва
ринницьких комплексів не 
вистачає механізмів, об
ладнання.

Така вже наша неспокійна 
професія будівельна: кожен 
робочий день починаємо І кін
чаємо з турботою про якнай- 
швидшу^ здачу об’єктів. Бо 
знаємо, від результатів нашої 
роботи залежить чимало — це 
й настрій новосела, і розмах 
оновлення наших сіл.

Д СКОРОХОД, 
секретар комсомоль
ської організації Нов- 
городківського між
колгоспбуду.

ПОБУЗЬКИЙ 
ФЕРОНІКЕЛЬ- 
ПОНАД ПЛАН

Плани жовтня іа деся
ти місяців року по випус
ку товарного феронікелю 
колектив Побузьхого ні
келевого заводу виконав 
достроково, до 23 жовтня.

Металурги стали на трудову 
вахту на честь 56-ої річниці 
Великого Жовтня. На основі 
дальшого розвитку соціаліс
тичного змагання, продовжую
чи трудову вахту, металурги, 
всі трудівники заводу забез
печують дострокове виконання 
планів третього, вирішального 
плкт, п»п’атоТ п'ятИПІчКИ.
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НА ФЕРМАХ - МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ТРУДОВИЙ
І святковий

• МОЛОДЬ КІРОВОГРАД- 
ЩИНИ ЗУСТРІЛА ДЕНЬ НА
РОДЖЕННЯ КОМСОМОЛУ 
НОВИМИ ТРУДОВИМИ 
ЗВЕРШЕННЯМИ, ЗВИТЯЖ
НОЮ ПРАЦЕЮ НА ЧЕСТЬ 
БАТЬКІВЩИНИ,

ОЛЕКСАНДРІЯ. На урочис
тому мітингу комсомольці міс
та поклали квіти до пам’ятни
ка Володимиру Іллічу Леніну. 
З словами привітання внету- 
пип перший секретар міськко
му комсомолу В. Мяснянкіїї. 
секретар міськкому КПУ С. А. 
Балаян, які вручили Червоні 
прапори обкому комсомолу пе
реможцям у змаганні за 9 мі
сяців третього, вирішального 
року п’ятирічки — бригаді з 
добувної дільниці № 1 Моро- 
зівського пуглерозрізу В. Ба
куна, серед транспортників на-| 
городу отримала бригада 
ДТП-10062 М. Ізотона.

29 жовтня молоді виробнич
ники Олександрії працювали 
па зекономлених матеріалах 
під гаслом «День комсомо
лу — День найвищої продук
тивності праці». Серед пер
ших — бригада по ремонту 
штампів з електромеханічного 
заводу (бригадир Рудненко), 
яка виконала добону норму; 
виробітку на 162 проценти, 
Друге місце — за бригадою 
Людмили Малої, у них 
процентів.

СВІТЛОВОДСЬК. В Палаці 
імені Леніна відбувся четвер
тий щорічний традиційний 
конкурс «Молоді голоси», при

свячений 55-й річниці комсомо
лу. Глядачі почули кращих 
співаків міста, познайомилися 
з вокально-інструментальни
ми ансамблями. Учасники кон

курсу — робітники, службовці. 
За умовами конкурсу виконува
лись дві пісні — патріотично
го звучання та за вибором 
Учасника. Переможців було 
нагороджено Дипломами мі
ського комітету комсомолу та 
цінними подарунками. їх 
одержали комсомольці Ніна 
Гіріч, Олександр Жовтоног, 
Надія Анушевська, Надія Во
ронкова, Наталка Верес. Се
ред колективних виконавців 
перше місце завоювали во
кально-інструментальний ан
самбль «Дніпро» — з район
ного Будинку культури та 

вокальний ансамбль «Райдуга».

СЕЛО Іванівна збігало рядами хат до ве
ликого блакитного ставка. Вже догора

ла осіння заграва над його сліпучою голу
бінню, а геп на обрії свіжозораний степ 
зливався з холодним небом.

Люба непоспіхом поверталася з ферми. Та іі по
спішати було нікуди. Анатолій — чоловік — вже 
давно пішов до свого трактора в бригаду, а ма 
ленька Аллочка, мабуть, надокучає бабусі найне
сподіванішими запитаннями...

ТРУДОВА біографія Люби Волинської 
складалась рівно і просто, без несподі

ванок. Бо дівчина ще в старших класах 
твердо знала, чого хочо від життя. Як за
кінчила школу, прийшла працювати на фер* 
му свого колгоспу. Люба і не уявляла, що 
може бути якось інакше. Відтоді працює 
добре, на совість, бо теж не може інакше.

І ПОДРУГА ПРИЙДЕ НА ЗМІНУ
А КОЖНА справжня людина, — Люба 

Волинська переконана, -— починається 
із залюбленості. У .свій край, у людей, які 
живуть поруч, і, звичайно ж, у роботу’для 
себе і для людей. Спершу їй не вірили, бу- 
цім-то біля корів працює не тому, що 
одно де працювати, а, що любить 

.справу. ....
— «Як усе почалося? А й справді, як?» —: 

Люба замислилась.
...їй було тоді років шість. Мама захворі

ла, бабуся була старенька і слаба, видоїти 
корову не могла.

— Давай, бабусю, я спробую. Я бачила, 
як мама це робить, у мене вийде...

Тримати дійницю не вміла ще, то віяла кухлик 
І так потихеньку кухлик за кухликом впоралася.

Вже не одну сотню корів видоїла за своє жит
тя, а все ж перша радість тієї першої допомоги 
дорослим не забувається й досі.

все
що

І ось прийшла нагорода. В двадцять три 
роки Люба стала кавалером ордена Трудо-: 
вого .Червоного Прапора. А їй все здається, 
що зробила поки що дуже мало.

Коли надої, одержані Любою, називали 
найвищими у колгоспі, відчувала вдоволен
ня. І від того, що знала — все ж можуть 
вони бути ще вищими, і від того, що не хо
тіла, щоб її показник був одиничним у 
колгоспі;

Та правда, вона впевнена, таким він не буде. 
Дівчата, що працюють поряд неї, дружні, трудо
любиві. Так І стараються випередити одна одну 
в надоях. Змагання п них — не паперова справа. 
Звичайно, двічі на місяць підбиваються підсумки 
роботи, переможцям вручається вимпел, але дух 
змагання живе серед них щодень. Як тільки скін
читься доїння, так відразу, не чекаючи підсумків, 
цікавляться надоями одна п одної. І коли у по
други показники вищі, радіє, звичайно, та наступ
ного дня старається перегнати її.

Люба змагаються з Любою Барабулею.

1 листопада 1973 року

С. ШЕВЧЕНКО.
Колгосп «Маяк», 
Зиам'янського району. 
На фото: кавалер ордена Трудового Черво

ного Прапора Любов ВОЛИНСЬКА.
Фото Ф. ГОНЧАРА.

Тепер вона впевнена, тезка працюватиме 
так, щоб наздогнати її. Що ж, буде тільки 
радіти цьому.

І щасливо посміхнулася. Своїм думкам, 
донечці, що бігла назустріч, забачивши 
маму.
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Однії з найпочесніших обов’язків комсомольців шко

ли — шефство над піонерською організацією. 
Честь бути піонервожатимп випадає не кожному, а 
лише "кращим комсомольцям-старшокласннкам, 
тим, хто гідний високою ім’я старшого товариша 
піонерів.

Традиційним вже стало у нашій школі 
проводити урочисту лінійку, присвячену

ІДОТЬ 
ЗВІТИ 

і ВИБОРИ
щоосені 

вожатим. 
Ось і нещодавно зібралися ми всі на спортивному 
майданчику. Схвильовані окремо стоять кілька юна
ків і дівчат, в руці кожного червоний галстук. Уро
чисто звучать слова клятви бути чесними, самовід
даними у неспокійній роботі з піонерами. Старша 
вожата Піна Іванівна пов’язує кожному з них гал
стук. А потім вожатих поздоровляли вчителі, ком
сорг школи Галя Кравцова та голова ради загону 
Таня Котляр.

Урочиста лінійка закінчилась, але учні не розхо
дилися: так цікаво й весело розповідають вожаті, а 
скільки різноманітних захоплюючих справ попереду.

В. БОНДАРЕНКО, 
дев’ятикласниця Іванковецької СШ Знам’янсько- 
го району.

ЗВІТНО-ВИБОРНІ збори 
на головному заводі 

виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудінду с т- 
рія» обіцяли бути гарячи
ми. І недарма, справи в 
організації далеко не 
блискучі.

На всіх заводах об'єд
нання молодіжні колекти
ви підхопили почин брига
ди Віктора Максимова — 
завершити п'ятирічку до 
50-річчя з дня присвоєння 
комсомолу імені В. І. Ле
ніна. Та й на головному 
заводі, там, працює

Максимов з товаришами, 
поиин цей, як і досвід 
бригади, не знайшов по
ширення. За увесь звітний 
період були проведені ли
ше одні комсомольські 
збори. Жодної стіннівки, 
жодного гасла про досвід 
бригади Максимова тут не 
з’явилось. Згортання вну
тріспілкової роботи відчу
вали комсомольці мало не 
на кожному кроці. Посла-

ноли 
БЮРО 
ОСТОРОНЬ

• —

билась напруженість ви
ступів «Комсомольського 
прожектора», занепала ро
бота з неспілковою мо
лоддю.

Комсомольське бюро, яке 
очолював Олександр Міхеєв, 
виявилося пасивним. Більше 
того, його ватажок самоусу
нувся від виконання своїх обо
в’язків і цілком байдуже ви
слуховував критичні заува
ження комсомольців і комітету 
комсомолу об'єднання.

Міхеєва достроково 
увільнили від обов’язків 
секретаря. Тимчасово рі
шенням бюро його засту
пив Михайдр Лобанов. На 
звітно-виборних зборах 
Олександр Міхєєв у своє
му виступі не розкрив 
причин власної бездіяль
ності. За нього зробили це 
учасники зборів. Електро
монтер Костянтин Гусєв, 
арматурник Сергій Суха-

ренко, комсорг цеху № 7 
Гзнна Семергій, слюсар 
Віктор Прокопенко та інші 
вели відверту розмову 
про успіхи і помилки, про 
активність і пасивність.

Вміють працювати молоді 
робітники головного заводу. 
Продукція ного йде на будів
ництво Камського автозаводу, 
на будови багатьох енергетич
них споруд країни. В 15 цехо
вих комсомольських організа
ціях ударно трудяться комсо- 
мольсько-молодіжпі бригади. 
Але чому комсомольське бюро 
заводу стоїть осторонь цієї 
роботи? Чому плани та рішен
ня залишились лише на папе
рі? Тільки через безініціатив
ність секретаря? Адже кожен 
член бюро мав своє доручення, 
яке належить викопувати і без 
нагадувань.

На звітно-виборних збо
рах комсомольці одного
лосно вирішили поліпшити 
роботу комсомольської 
організації. Запланували 
пожвавити роботу «Ком
сомольського прожекто
ра», в цехових стіннівках 
відкрити постійну рубрику 
«Що ти зробив для заво
ду і для своїх товаришів?» 
Внеси ще чимало цікавих 
і цінних пропозицій до но
вого плану.

Але цей план стане ді
лом лише тоді, коли нове 
комсомольське бюро 
принципово очолить орга
нізацію, коли шлях від рі
шень до втілення буде 
найкоротшим. Цього, на 
жаль, бракувало «старо
му» бюро.

І. КАРАНТ, 
наш позаштатний 
кореспондент.

N. Світловодськ.
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О ДОПОВІДДЮ «Про завдання проф- 
спілкових, комсомольських і культ

освітніх закладів по поліпшенню роботи 
у комуністичному вихованні молоді в 
Світлі рішень XXIV з’їзду КГІРС» висту
пив секретар обласної ради профспілок 
Л. О. Руголь. Він підкреслив, що після 
XXIV з’їзду КПРС та XV з’їзду профспі
лок СРСР в діяльності культосвітніх за
кладів області відбулись значні, зміни. 
Появились нові цікаві форми роботи, що 
сприяють зростанню рівня культури, су
спільної свідомості, внутрішньої зрілості 
юнаків і дівчат. Зросла роль клубів у 
формуванні високих художніх смаків мо
лоді, вихованні любові до літератури, 
музики, театру, живопису.

Серед кращих культосвітніх закладів 
області доповідач назвав Будинок куль
тури імені Гагаріна Заваллівського гра
фітного комбінату, Будинок культури 
Олександрійського електромеханічного 
заводу, Будинок культури імені Калініна 
ордена «Знак Пошани» заводу трактор
них гідроагрегатів, клуб ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка», клуб Побузького ніке
левого заводу Головапівського району, 
Будинок культури імені Жовтня ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка».

Характерним для цих установ є посилена 
увага до організації культурно-виховної робо
ти з молоддю, її перспективне планування, 
координація спільних зусиль профспілкових І 
комсомольських опганілаиїй.

Та все ж діяльність багатьох проф
спілкових і комсомольських організацій 
та клубів ще не в повній мірі відповідає 
вимогам сьогоднішнього дня. Цс, перш

сприймається формально: кілька лекцій, усних 
журналів, зустрічей з ветеранами — ось і весь 
арсенал заходів. Але, навіть, при цьому го
ловне не форма, а зміст самих виступів, лек
цій, зустрічей.

ЗАПРОШУЄМО ДО КЛУБУ...
ПИТАННЯМ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ БУЛА 

ПРИСВЯЧЕНА ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРОФСПІЛКОВИХ, КОМСОМОЛЬСЬКИХ ТА КЛУБНИХ ПРАЦІВНИКІВ, 
ТЕМА ЯКОЇ «РОБІТНИЧИЙ КЛУБ 1 МОЛОДЬ». ВОНА ПРОХОДИЛА 
НЕЩОДАВНО В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КОМПАНІЙЦЯ МІСТА КІ
РОВОГРАДА.

за все, стосується деяких профспілкових 
організацій, клубів, бібліотек і червоних 
кутків обкому профспілки робітників бу
дівництва і промбудматеріалів.

На конференції з доповіддю «Ленін про 
виховання молоді в дусі комуністичної мора
лі» виступив секретар ОК ЛКСМУ В. П. Кри- 
іневич. «Важливість і актуальність нього пи
тання, — сказав доповідач. — визначається, 
передусім, рядом об’єктивно діючих законо
мірностей, зростання ролі моральних засад 
V житії суспільства. Виховання високих мо
ральних якостей радянських людей необхідно 
і для дальшого вдосконалення всієї тами су
спільних відносин, створення такої моральної 
атмосфери, п якій людина могла б працювати 
І відпочивати ще краще і змістовніше». В. II. 
Крншевн'і також зупинився на проблемах 
клубної роботи у поєднанні з основними зав
даннями комсомолу. Він наголосив на тому, IUO ІНКПЛІІ ГІЛПІ-Г»!,,,« n..vn„,.... . .......---І _

Про .молодіжні клуби та об’єднання за 
Інтересами говорила завідуюча масовим 
сектором Будинку культури імені Гагарі
на Заваллівського графітового комбінату 
Т. І. Мавратій. «У нашому Буднику куль
тури працюють такі молодіжні клуби, як 
«Ніжність», «Сучасник», «Клуб ветера
нів», «Глобус», — сказала виступаюча. — 
Бонн приносять відчутні результати. Ц>’ 
цікава форма культурно-виховної роботи 
з молоддю».

ЛІ. Д. Кессова — голова молодіжної комісії 
завкому профспілки головного заводу виробни
чого об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія» 
поділилась з присутніми тим, як на їх підпри
ємстві організоване культурно-освітню роботу

«Праця й відпочинок — ці поняття стали у 
нас нероздільними» — так почав свій виступ 
О. А. Ярошевнч, директор Буднику культурі* 
імені Калініна кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів. «Наш колеістнп будує 
свою роботу по організації відпочинку, з та
ким розрахунком, щоб вона носила не тільки 
розважальний характер, але й відповідала ос
новній вимозі — формуванню комуністичного 
світогляду молоді, — продовжував він. — роз
виткові її громадської активності, її ідейного 
загартування, підвищенню культури і естетич
ної направленості заходів, які проводяться».

Основним завданням спільної роботи 
комсомольських організацій та робітни
чих клубів по .вихованню молоді був 
присвячений виступ секретаря Кірово
градського МК ЛКСМУ М. Соколям- 
ського. • .

В обговоренні доповідей також взяли 
участь Ф. Л. Гольдін — виконуючий 
обов’язки професора — кандидат філо
логічних наук Кіровоградського держав
ного педагогічного інституту ім. О. С 
Пушкіна. О. А. Грищік — вихователь 
гуртожитку № 1 ЖКК комбінату <Кіро- 
гоградважбуд»; Є. В. Борпчевський — 
директор обласного Будинку художньої 
самодіяльності, М. Д. Кошурспко — дії 
ректор Буднику культури райеперго- 
управліиая міста Олександрії. II. Д. 
Марченко — секретар обкому проф
спілки робітників та службовців сіль
ського господарства і заготовок.

ІІа конференції було прийнято реко
мендації на тему: «Робіпнічий клуб і
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Студенты,-, день сповнена,і багатьма подіями. роки навчання в іпстипті техн,- 
^fapoZi' х^яеРстиденты-вУпН“' ® аудигоІ,іях "О'шнаеться шлях до улюб- 

Ц , галття студентської групи — це школа громадянської активності 
-Раці в студентських будіагльинх

газету. Ідея сподобалася. ї 
відтоді у нашій 721/10 групі 
технікуму машинобудування 
діє так зване «Бюро уваги». 
Взагалі життя нашої групи 
різноманітне. Намагаємось, 
щоб кожний, виконуючи гро- 
мадське доручення, робив те,

місце серед технікумів. 
Особливо добре показала 
себе на них Наташа Чер- 
вячук. Готувала і проводи
ла наша група і «вогники». 
Це якоюсь мірою справа

СТУДЕНТСЬКЕ наукове товариство інституту сіль
ськогосподарського машинобудування — одне з 

наймолодших в нашій області, проте воно вже має 
свої досягнення, традиції.

Широке залучення студентів до науково-дослід
ницької роботи — один з найважливіших засобів, що 
сприяє підвищенню якості підготовки молодих спеціа
лістів, — говорить голова інститутської ради по на
уково-дослідних роботах студентів, доцент В І Тара- 
ненко. е

КРОКИ В НАУКУ
Роботи студентів—на ВДНГ

І ці слова підкріплюються ділом. Зараз науковою роботою 
х Інституті охоплено 1942 студенти. Зусилля вже з перших 
-»™‘в зони направляють в русло практичного поєднання 
теорії з життям. Так, минулого року кафедрою «Технології 
машинобудування» було одержано замовлення на розробку 
великої кількості деталей, У виконанні його брали участь 
147 студентів, учасників наукових гуртків. Студентські робо
ти псе частіше стають частиною держбгоджетних робіт. Так, 
в данин період 283 студенти, які працювали над вирішенням 
цього завдання, виконали робіт па суму 21 тисячу карбо
ванців.

€ в студентів вже і езої вагомі внески в розвиток 
цього руху у масштабі країни. Так, на підсумках Все
союзного конкурсу студентських робіт за 1972 рік од
ній з напразлених на конкурс робіт була присвоєна 
медаль «За кращу наукову студентську роботу». її 
авторами були студенти А. Кабаченко та А. Лима- 
рьсв. Робота в даний час демонструється на ВДІІГ 
СРСР.

— Жизсмо цікавим житіям. — говорить один з 
пай активніших учасників науково-дослідного това
риства Віктор Каліч. — Пишаємося тим, що своєю 

дздботоіб приносимо користь інституту. Батьківщині.
А. КОВИРЬОВ, 

позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

Почати розповідь про 
нашу групу хотілося б з 
невеликого епізоду, ЯКИЙ 
по своїй давності можна 
віднести в минуле, але...

Пройшло кілька днів з по
чатку занять у технікумі і 
ось в однієї з дівчат був день 
народження. Що робити, як 
поздоровити подругу, щоб во
на рідчула — щиро бажаємо 
їй усього найкращого. Виріши
ли поздоровити від імені ко
лективу; випустити вітальну

ру згадку про себе. З цією мс
тою працювали в позаурочішй 
час на заводі «Чернова зір
ка», а зароблені гроші пере
дали у фонд технікумівського 
музею імені В. І. Леніна.

Ніколи не зупиняємось 
на досягнутому, а тому те,

ДОБРУ ЗГАДКУ ПРО СЕБЕ
РОЗПОВІМ ПРО СВОЮ ГРУПУ 

для нашого технікуму но
ва, так що ми були піоне
рами цього починання. На 
першому «вогнику», при
свяченому Дню артилерії, 
всім дуже сподобалися 
пісні у виконанні Зіни Ан- 
дрєєвої та вірш, який 
прочитала Таня Гейко.

Через кілька місяців закін
чуємо технікум, а тому вирі
шили — треба залишити доб-

що йому до душі. Такий під
хід дає гарні наслідки. В гру
пі немає відстаючих, посідає
мо друге місце в технікумі по 
успішності, але наполегливо 
Йдемо до першого.

А нещодавно брали 
участь у змаганні сандру
жин міста. Готувались ста
ранно, адже наша група 
відстоюватиме честь всьо
го технікуму. Довір'я ви
правдали: вибороли друге

що ще вчора було для нас 
рубежем, сьогодні — дійс
ність. Саме в цьому ми 
бачимо мету життя нашої 
комсомольської групи І 
докладаємо всіх зусиль, 
щоб її виконати.

Т. САВЧЕНКО, 
групкомсорг групи 
721/10 машинобудів
ного технікуму.

Якось народилася ідея — давайте організує
мо концерт для колгоспників. Почали готувати
ся. Були й такі ентузіасти, що навіть, зриваю
чи фрукти, не нехтували нагодою влаштувати 
«летючу» репетицію. Концерт пройшов добре, 
навіть краще, ніж сподівалися.

ДНІ КРИМСЬКОГО ЛІТА
Ми—з студентських будівельних

Цього літа ми, студенти Кіровоград
ського педінституту, працювали в об’єд
наному обласному будівельному загоні 
«Чайка*. Спочатку важко було, особливо 
новачкам. На кожному кроці доводиться 
долати трудноті. Виявляється не так 
вже й просто щоранку вставати вдосвіта 
по команді «підйом» і цілий день не ви
пускати з рук лопати чи кельми. А ноча
ми так болять мозолі і ниє спина... Та

легкодухих серед нас не було, поступово 
втягліїся в роботу всі. Працювали в полі, 
на виноградниках, як правило, цілий 
день. Та коли надходив вечір, обов'язко
во збиралися послухати хорошу музику, 
поспівати. Був у нас і свій «літописець», 
так жартома прозвали ми Болата Ембер- 
генова, нашого поета. Щовечора читав 
він нам свої вірші на теми робочого 
дня...

З перших дній члени нашого загону 
встановили тісні контакти з місцевою 
комсомольською організацією. Разом з 
ними створили діючу агітбригаду, яку 
під час обідньої перерви можна було 
зустріти в полі або на току.

Запам’яталося нам колгоспне 
жаю, великий традиційний сніп, 
черпоною стрічкою, в якому була 
праці. Комсомольці, серед яких хочеться зга-

дати Валентину Самойленко, Валентину Голо
ватенко, Людмилу Свободіну, завжди йшли 
попереду, виконували норми, допомагали то
варишам.

Авторитет групкомсорга загону Віри 
Савіної та комісара Наталки Краснюк 
був величезний. їх розуміли з півслова.

Швидко промайнули за роботою два 
місяці. Часто згадуємо ті місця, спільну 
працю, яка подружила нас на полях со
нячного Криму.

снято уро- 
псрев'язанпй 
і наша доля

В. ПОЛІТИК, 
студент 4-го курсу фізико-матема- 
тіічного факультету Кіровоград
ського педінституту.

молодь розчаровується
Американське студентство 

дедалі більше розчаровується 
в інститутах буржуазного ла
ду. Це з усією очевидністю 
продемонстрував загальнона
ціональний опит студентів 
американських коледжів, про
везений каліфорнійською на
уково-дослідною організацією 
«Уорлд рісерч». Як показали 
результати опиту, величезна 
більшість опитаних студентів— 
81 процент — у тій чи іншій 
формі висловилася проти 
принципу «вільного підприєм
ництва» .

Обгрунтовуючи СВОЮ ПОЗИ
ЦІЮ. 42 проценти опитаних

заявили, що «система «вільно
го підприємництва» означає 
«експлуатацію більшості в 
ім’я збагачення меншості». 62 
проценти студснтіи висловили 
незадоволення «тісним пере
плетенням 1 взаємозв'язком 
між бізнесом і урядом».

70 процентів тих, хто взяв 
участь в опиті, по суті висло
вили думку, що система «віль
ного підприємництва» е пер
шоджерелом і головною при
чиною соціально-економічної і 
політичної нерівноправності, 
яка постійно супроводить 
«американський спосіб жит
тя».

„ АЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ у Празі 
відкриється велика вистазка, 

присвячена життю і творчості 
О. М. Горького. З нетерпінням че
кають тут також гастролей услав
леного хореографічного ансамблю 
«Берізка». Проведення цих двох 
заходів передбачено довгостроко
вим планом культурного співро
бітництва між Радянським Союзом 
і Чехословаччиною на 1973—1976 
роки.

Відповідно до плану в наступному 
році в ЧССР відбудеться фестиваль ра
дянського драматичного мистецтва, а ц 
Радянському Союзі — огляд музичної 
культури ЧсХословаччини. На наших 
сценах і в концертних залах виступлять 
Празький камерний оркестр, колектив 
Музичного театру, кілька ансамблів, 
багато солістів.

Чехи і словаки, великі любителі 
і знавці музики, ознайомляться з 
симфонічним оркестром Москов
ської державної філармонії під 
керівництвом К. Кондрашина і

колективами. Чехословацькі знавці 
театру відвідають спектаклі балет
ної трупи Державного академічно
го Великого театру, театру «Совре 
менник», Московського театру са
тири, Пермського академічного 
театру опери та балету.

У свою чергу в Москві, Ленінграді, 
Києві, Мінську, Ризі та інших містах 
гастролюватимуть оперний колектив 
Празького національного театру, балет
на група Державного театру в Брпо, 
драматичний колектив Словацького на
ціональною театру, празька пантоміма, 
Братіславськнй ляльковий театр.

В 1975 році, у дні святкування

ШИРОКІ ГОРИЗОНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА

НІМЕЦЬКА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА.
Будівельники залізниць Магдебурга отримали :> Радян

ського Союзу машину для вкладання колій, що в багато ра
зів полегшила працю робітників і прискорила прокладання 
залізничних колій.

На фото: прокладання залЬякчинх колій в окрузі Шверіи 
з допомогою радянської машини для вкладання колій.

Фото ЦБ — АПН.

симфонічним оркестром 
Ленінградської держав
ної філармонії під керів
ництвом Є. Мравінсько- 
го, з Республіканською 
академічною російською 
хоровою капелою, Ака
демічним ансамблем 
«Естонія», Камерним ор
кестром Вірменії та інши
ми відомими музичними

30-річчя звільнення Чехословаччи- 
ни Радянською Армією і п'ятих ро
ковин підписання нового Догово
ру про дружбу, співробітництво і 
взаємодопомогу між СРСР і ЧССР, 
відбудуться Дні радянської куль
тури в ЧССР, а також Дні чехо
словацької культури в Радянсько
му Союзі.

Б. КРАЄВСЬКИИ, 
кор. ТАРС. 

Прага.

ДО ПОДІЙ ПА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ
НЬЮ-ЙОРК. Рала Безпеки ООН 28 жовтня прий

няла резолюцію по доповіді Генерального секретаря 
ООН К. Вальдхайма щодо основних г рипципів і зав
дань діяльності надзвичайних сил ООІІ па Близькому 
Сході. У резолюції говориться, що «Збройні сили бу
дуть створені відповідно до вищезгаданої доповіді 
на початковий період у шість місяців і що в разі 
потреби вони продовжуватимуть свої, функції після 
закінчення цього строку, якщо Рада Безпеки прийме 
таке рішення».

♦ Ж *
Повідомляючи про заходи, які вживаються з ме

тою втілення в життя рішень Ради Безпеки ООН про 
припинення вогню і всіх бойових дій на Близькому 
Сході, інформаційні агентства відзначають, що на 
єгипетсько-ізраїльському та сірійсько-ізраїльському

фронтах 27 жовтня зберігалася спокійна обстановка. 
Командування надзвичайних сил ООН виступило 

в Каїрі із закликом провести під прапором ООН зу
стріч представників єгипетських і ізраїльських зброй
них сил на сінайському фронті для обговорення пи
тання про повернення до лінії припинення вогню на 
22 жовтня.

27 жовтня в Суец з Каїра мала прибути ірупа 
надзвичайних сил ООІІ, якій доручено спостерігати 
за припиненням вогню та воєнних дій на єгипетсько- 
ізраїльському фронті. Проте, як оголошено 28 жовт
ня в єгипетській столиці, ізраїльтяни перешкодили 
вступові цієї Групи в місто.

За наявними відомостями, па сірійсько-ізраїльсько
му фронті спостерігачі ООН зайняли свої пости.
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Якщо не рахувати літака з Уфи до 
Бєлорєцька, туди можна було дієте- 
тись лише залізницею через Магніто
горськ. А від Бєлорєцька, вірніш, від 
Каг»> Бєлорецького району починався 
ваш туристський маршрут на плоту по 
річці Білій.

Поки що та Kara здавзлась недосяж
ною. До поїзда на Магнітогорськ лиша
лось п'ятнадцять годин, які ми і вирі
шили використати для першого знайом
ства з Уралом.

Ветерани
Серед широких просторів Челябін

ської області загубився невеликий ра
йонний центр Катан-Івановсі.к, Рай
центр, типовий для Уралу. Дерев'яні, 
почорнілі від часу, розсипались неши
роким» вуличками по крутих схилах бу
диночки. Поруч довготелесі підйомні 
крани неначе витягують з дощатих тро
туарів сучасні п'ятиповерхові будинки.

Жодне, навіть невелике уральське 
місто не обходиться без більш-менш 
значного підприємства: тут, в горах,як 
яажуть уральці, всі земні скарби схова
но. Ось і в Катав-Іваповсьну, біля ро
довищ мергелю, працює великий це
ментний завод. Ще в тридцятих роках 
виросли його корпуси, І з тих пір без 
перерв крутяться печі, а з височенної 
труби тягнеться жовтий дим. Завод вже 
запорошив будинки в окрузі, скелі та 
береги невеликої річки Катавки. Але, 
споглядаючи те досить сумне видови
ще, ми раптом подумали не про брудне 
повітря, а про те, що завод — ровес
ник Дніпрогесу та Магнітнії. Порошив 
завод округу, а від його цехів котились 
t котились вагони з цементом для Су
дов п'ятирічок, для відбудови повоєн
них руїн, для нових заводів і фабрик. 
Може зараз тільки й прийшла пора 
зайнятись реконструкцією заводу. Ра
ніше просто часу не було.

Сказати, що завод чи фабрика живе

своїм життям, значить використати 
штамп далеко не вищого гатунну, бо в 
яких тільки випадках не використову
вався вже цей вираз. А тим часом за
води таки живуть з усіма перрогатнва- 
мн справжнього життя: народженням, 
розквітом, смертю. Ми звикли до пер
ших двох. Це’ й не дивно. Промисло
вість у нас молода, розпивається бурх
ливо. Урал же, йоту іній індустріальний 
Урал, сотні років тому починався з не
великих заподиків, вигляд яких здатен 
викликати хіба що іронічну посмішку. 
В долині річки Білої ми пройшли Кагу, 
Узян, Авзян — селища, в яких колись 
працювали маленькі сталевари!. Піз
ніше, коли почали з’являтись великі 
конкурентноспроможиі заводи, металур
гійні карлики своє нідди.мілн.

Про один з перших уральських запо
дів, закладених за наказом Петра І 
ще відомим заводчиком Дсмпдовим, 
розповідає о Катав-Івановську . крає
знавчий музей. Колись це було могутнє 
підприємство на тисячу робітників.

Руду добували поблизу, довбали її 
вайлами в надрах гори. З копалень 
вантажили на підводи із коробами, 
сплетеними із лози. Таким же чином 
заготовлялось і паливо для домен. Ні, 
не вугілля, не кокс. В печі завантажу
вались соснові та ялинові колоди, н 
кращому випадку — березове вугілля. 
І димів завод. Плавив залізо для пст- 
ровських фузеїм І мортир, для кора
бельних якорів російських землепрохід
ців, для перших залізниць і для перших 
радянських тракторів,

Минув час — І здав ветеран вахту. 
На зміну йому прийшла Магнітна, ле
гендарний Магнітогорський металургій
ний комбінат, який в роки перших п’я
тирічок будували кращі сини і дочки 
молодої Країни Рад.

До Магнітогорська ми прибули над 
вечір наступного дня,

(Далі буде).
Географія

Вже не вперше нас підводить геогра
фічна карта. Цього разу вона, виправ
лена Головним управлінням картографії 
і видана в 1973 році, авторитетно пока
зувала, що між пунктом А і пунктом Б 
функціонує червона нитка залізниці. 
І ми із задоволенням повірили в ту 
картографічну легенду, бо поїзд, який 
ходив би від станції Вязова. що в Че
лябінській області, до башкирського 
Бєлорєцька, скоротив би шлях на добу.

І ось четверо туристів, згинаючись під 
іягарем рюкзаків, розбірного човна, на
мету та іншого похідного реманенту, 
висипались на цій невеличкій станції 
напруженої Південно-Уральської заліз
ниці, де кожні три — п’ять хвилин про
ходить пасажирський поїзд і де, як ви
явилось, жоден не йде у потрібному 
нам напрямку. Вузькоколійка, яка з'єд
нувала Бєлорєцьк та станцію Юризань 
(а через не: — Вязову), вже давно 
розібрана, як нерентабельна.

І поки один з нас дізнався на стан
ції про цю неприємну «новину», решта 
зачаровано оглядала горизонт, що здій
мався навкруги стрімкими сопками. Во
ни все чіткіше вимальовувались у ран
ковому тумані, туман скочувався з лі
систих схилів і невисокі, загалом, вер
шини видавались справжніми, велетен
ськими горами. А в ущелинах бігли і 
бігли поїзди. УРАЛЬСЬКІ КРАЄВИДИ, Фото авторів.

ДЕНЬ РОЗПЛАТИ
ПРИЙШОВ

В ГОЛОВАНІВСЬКУ ЙДЕ СУДОВИЙ 
НАД ЗРАДНИКОМ БАТЬКІВЩИНИ

Найстрашнішою була трагедія в селі
Суворої зими 1942 року фашистські загарбники ру
кою зрадників Батьківщини по-звірячому розстріля
ли 36 вихованців дитячого будинку. Кожному було 
від чотирьох до дев яти років. Серед них — 16-річна 
Ліда. Падаючи від смертельної кулі, дівчина крик
нула:

— Бийте, гади! Настане день, і прийде розплата!
Пра цьому з особливою жорстокістю особисто розстріляв 

тридццть хлопчиків і дівчаток запроданець Коцоєв. Ного 
жертвами стали двадцять радянських громадян у Голованів- 
сьну. За зв'язок з членами партизанського загону «Півден
ний» у селі Крутеньке 18 березня 1943 року з участю Коцоева 
розстріляно Демснтія Притуляка, ного брата Фадеч, Мусія 
Бойка, Купріяна Лісового, Євгенію Соломонюк, учителя Гри
горія Плохотнюки. Такими ж були розправи з жителями сіл 
Грузьке, Ссмидубв та інших.

До окупантів і їх прихвостнів дійшла чутка, що в 
селі Монжурка організувалась група комсомольців 
на чолі з комуністкою головою правління місцевого 
колгоспу Марією Малою, що ця група підтримуй 
зв'язки з партизанами. У суеорому секреті негайно 
була розроблена операція «Кобра»». Вісімнадцять 
озброєних бузувірів арештували Надію Черевичну, 
Любу Римар, Олену Бойко, Дарію Дубову, Єлизаве
ту Фурман, Михайла Самчишина, Михайла Громово
го, Марію Малу. Завели в курінь на краю села, роз
стріляли і трупи спалили.

Жовтень 1943 року. Село Красиогірка. Староста Захар Во
лощук не став запроданцем. Всіляко намагався не виконува
ти накази і розпорядження окупантів, гнати людей на ка
торжні роботи в Німеччину, відбирати в односельців корів. 
Загарбники і їх поплічники жорстоко розправилися з сім'єю 
Волощука, спалили хату. Чудом врятувалася його племінни
ця Діпа Мільйоне, яка нині проживає і трудиться в Ульянов- 
ці і виступає свідком по обвинуваченню зрадника Коцоева.

Згідно обвинувального висновку Сафарбек Заурбе
кович Коцоєз, перебуваючи в лавах Радянської Армії, 
у тяжкі для нашої країни дні 1941 року добровільно 
здався в полон до німецько-фашистських загарбників, 
поступив на службу о Голованівську районну поліцію 
з метою ведення ворожої діяльності проти СРСР,

Як відомо, злочини Коцоева мають більше як 
30-річну давнину. У березні 1965 року Радянський 
уряд видав Указ про покарання осіб, винних в особ
ливо небезпечних злодіяннях незалежно від часу їх 
скоєння. Постановою Президії Верховної Ради СРСР 
від 3 вересня 1965 року цей Указ поширюється 
і на тих, хто в період Великої Вітчизняної війни про
водив каралону діяльність і брав особисту участь у 
розстрілах радянських людей, катували їх. Коцоєв —- 
активний каратель і вбивця. Ось чому він сьогодні 
перед судом трибуналу Червонопрапорного Київг 
ського військового округу. В Голованівському Будин
ку культури триває процес над зрадником Батьків
щини. Його судить трибунал у складі головуючого 
підполковника юстиції Г, Н. Коркошка, засідателів 
майора Виноградова Ю. М. та капітана Морозова 
В. М. Державний обвинувач — підполковник юстиції 
П. А. Власенко, громадський обвинувач — начальник 
відділу кадрів Голованівської райспоживспілки І. П. 
Лужанський, захисник — член Кіровоградської облас
ної колегії адвокатів О. К. Кругаль, секретар — І. О. 
Поворознюк, перекладач — П. Т. Гоєв.

І. НАЗАРАТІЙ.

ПРОЦЕС

Липовенькс.
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НЛ СЦЕНІ -
ГОСТІ З ПОЛЬЩІ
! «ЗЛОТА ПОЛЬСЬКА ЄСЕНЬ» - ТАК НАЗИВАЄ
ТЬСЯ КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА ГРУПИ ПОЛЬ
СЬКИХ ЕСТРАДНИХ АКТОРІВ. ЩО ПРИБУЛА 
ДО НАШОГО МІСТА. У П СКЛАДІ ДВА АН
САМБЛІ — ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИИ 
«АНФАС; ТА ВОКАЛЬНИЙ «ПРО-КОНТРА».

Вокально-інструментальний ансамбль «Анфас» 
створений у 1971 році. Його керівник Іржі Грун- 
ва.тьд — молодий композитор, співак. Перед цим віч 
працював у відомому вокально-інструментальному 
ансамблі «Но-то-цо!» («Ну то що ж!»). В репертуарі 
ансамблю багато пісень Іржі Грунва.тьда. Зокрема, 
такі,як «Про захід сонця», «Бувають щасливі остро
ви» та ін. Він співає разом з Крістіаном Вільчеком, 
Іренеуше.м Дудиком, Юзефом Хайдашем.

Вокальним ансамблем «Про-Контра» керує Бернард 
Соутішпк. Він пише пісні, які виконують Люцина Овшин- 
ська, Ельжбета Остойська, Ельжбета Ягелло, Ніні Економі, 
Крім цього діячата співають пісні таких польських компози
торів. як Фрамер, Салтисик та Інші.
• Перед кіровоградськими глядачами також виступ
лять дві солістки Карин Стапек та Мавгцжата Буха- 
ровська, і соліст-трубач Євген Шполок. Старовинні ро
сійські та циганськл романси буде виконувати Хенрвк 
Сгефаняк. Вів же конферансьє.

Польські друзі вже побували у містах Хмельниць
кому, Вінниці, Черкасах. До вас вони прибули зі 
Львова. Після Кіровограда актори поїдуть до Полта
ви, Харкова, Тбілісі, Москви, Ленінграда та в інші 
міста країни. їх гастрольна поїздка розрахована 
більш як на два місяці,

М. МІКЕЛЬ.

З ПЕРШИХ днів старту нового 
фізкультурного комплексу ГГІО 

у колективі фізкультури «Чайка» 
почалася діяльна підготовка до 
масового складання нормативів.

Нині в суботні й недільні дні фіз
культурники виходять на стадіон, по
спішають и тир, збираються в спортза
лах. Душею любителів спорту, їх на
ставником і керівником є голоиа ради 
комітету фізкультури майстер спорту з 
легкої атлетики Микола Городнсьний.

Спортсмени «Чайки» — одні з кра
щих у Світлоаодську. В спартакіадах 
«Здоров'я» і «За майстерність» вопи 
етили чемпіонами міста, а також ви
йшли переможцями області серед 
спортсменів ДСТ «Авангард».

Голова ради комітету фізкультури 
миє чимало громадських помічників, 
які стали пропагандистами нового 
комплексу ГПО. Цс Анатолія Діброво, 

Геннадій Назаренко, Віктор Яковенко,

ПЕРША ЛРОІ РАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. «Гім
настика для всіх*. (М)_. 9.2(1— 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Загадки і відгадки». (М).Наша адреса і телефони | Газета виходить 

І вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначареького, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди« 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
Ськово-патріртичного виховання та спорту — 2-46-87.

> ~~~ ’ '--------- ............................................................ - -------------—

ГПО НА ЛЇАРШ1

ПОПЕРЕДУ СПОРТСМЕНИ ..ЧАЙКИ“
Володимир Куліш, Станіслав Ковалеи- 
ко, Анатолій Келембет.

Цього року намічено підготувати 315 
значківців. Уже підготовлено 275. Серед 
лпх — Віталій Шуиило, Микола Кли
менко, Галина Омельченко, Таїсія Бой
кова та інші комсомольці.

Приємно відзначити, що фіз
культурний колектив «Чайки» 
виховав кандидата в майстри 
спорту з класичної боротьби Ана
толія Баранника, першорозрядни
ків з кульової стрільби Анатолія 
Крнштофа і Валерія Петруніна. 
Волейбольні команди «Чайки» —

учасники першості України. В 
упертій боротьбі жіноча команда 
виборола друге місце в зоні, чоло
віча — третє. Волейболісти «Чай
ки» — чемпіони обласної ради 
ДСТ «Авангард».

Складання нормативів нового 
фізкультурного комплексу ГПО 
триває.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої 
молоді № 2.

10.00 — «Наспіви російського 
краю». (М). 10.45 — Прем’єра 
телевізійного багатосерійного 
документального фільму.
«Юлька, Васька та інші*. 
(Ленінград). 11.15 — «Для 
вас, батьки». (М). 11.45 —
«Іптерклуб». (К). 13.03 — «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Школа Гіталова», 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 13.35 — 
«Пісня і праця». (Львів).
14.45 — «Пошук». (М). 15.15— 
«Музика сі огидні». (М). 10.00 
— «Здоров’я», (М). 16.30 — 
Кольорове телебачення,
Мультфільм. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 18.00 *• Нови
ни. (М). 18.10 — «Вам відпо
відає міністр вугільної про< 
мнсловост! СРСР Б. Ф, Брат«

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •» 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Гліики, 2.

ченко. (М). 18.40 — Співає на
родна артистка РРФСР 
В. Левко. (Лі). 19.50 — Кольо
рове телебачення. Прем’єра 
телевізійного багатосерійного 
художнього фільму «Як гар
тувалася сталь», 1 серія. (Лі). 
21.00 — Програма «Час»,
(М). 21.30 — Ко.тьороне теле
бачення. Телевізійний театр 
мініатюр. «ІЗ стільців». (М). 
22.50 — Чемпіонат СРСР з 
водного коло. (М). 23.20 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05— 
Документалілий фільм «Ака
демік Іван Павлов». (К). 11.45 
— «Три зустрічі». Концерт. 
(М). 12.30 — «Актуальні проб
леми науки і культури». (М). 
13.00 — Поетична композиція. 
«...1 мужність, як прапор

пронесли», (М). 13.15 — «Кй. 
нострічки минулих роківі.^' 
«Овод». Художній фільм. (Лі h 
14.45 — «Народний гелеуві«
всрситет». «Ленінський прин
цип управління народним гос
подарством». (К). 15.15 —
Фільм-концерт. Співає ІО. Ми« 
зурок. (К). 16.00 — Тележур
нал «Прогрес». (Харків). 16.30
— Кольорове телебачення,
«Зустріч з природою». (КЬ 
17.10 — Жовтню назустріч.
«Стан 3000». (Донецьк). 17.44
— Телефільм. «На зорі туман«
пої юності». (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 «о
Концерт. (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 еп 
Програма аЧас». (М). 21.30 
Кінокомедія «Сім нареченим 
єфрейтора Збруева». (К). 23.05
— Вечірні новини. (К).

ПОГОДА
За даними Українського бюро погоди, 

1—2 листопада буде мінлива хмарність, 
переважно без опадів. Вігср західний, 
10—15 метрів па секунду. Температура 
повітря вночі 0—5 градусів морозу, вдень 
5—10 грздусів тепла.

3« редактора Б. КУМАНСЬКИЙ»


	1766-1p
	1766-2p
	1766-3p
	1766-4p

