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ПЛЕНУМ НОВОНРХАНГЕЛЬСЬКОГО РК ЛКСМУ
. Не порядок денний було вине« 
^сене питання «Про участь комсо
мольців і молоді району в підви
щенні загально-освітнього та по
літичного рівня у світлі вимог 
XXIV з'їзду КПРС та XVI з'їзду 
ВЛКСМ». З доповіддю виступила 
другий секретар райкому комсо
молу Лідія Родюк.

Пленум прийняв рішення, спря- 
/лопане на дальше поліпшення за

гально-освітнього та політичного 
рівня молоді району,

В роботі пленуму взяв участь і 
виступивша промовою перший сек
ретар Новоархангельського РК 
Компартії України Всеволод Пет
рович Пустовий.

В роботі пленуму взяв участь і 
виступив другий секретар Кірово
градського ОК ЛКСМУ А. О. Но- 
вицький.

Пленум розглянув організаційне 
питання. В зв’язку з переходом 
В. В. Якушечкіна на іншу роботу 
пленум увільнив його від обов’яз
ків першого секретаря райкому 
ЛКСМУ та вивів зі складу членів 
бюро райкому комсомолу. Пер
шим секретарем Новоархангель
ського райкому ЛКСМУ обрано 
Лідію Федорівну Родюк.

ЗУСТРІЧ Л. І. БРЕЖНЄВА
З КЕРІВНИКАМИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

11 листопада Генеральний секретар ЦІ< КПРС 
Л. І. Брежнєв, який перебуває в Києві, зустрівся з чле
нами і кандидатами в члени Політбюро ЦК Компартії 
України.

Член Полії бюро ЦК КПРС, Перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький, Голова Президії 
Верховної Ради УРСР І. С. Грушецький, Голова Ради 
Міністрів республіки О П. Ляшко інформували про ро
боту партійних організацій України по втіленню в жит
тя рішень XXJV з'їзду КПРС, про виконання трудящими 
республіки народногосподарських планів і соціалістич
них зобов’язань третього, вирішального року п’ятирічки.

Товариш Л. І. Брежнєв відмітне значні досягнення 
трудящих республіки в розвитку промисловості і сіль
ського господарства, їх великий вклад в економіку краї
ни, високо оцінив успіхи українських хліборобів, які зда
ли в засіки Батьківщини більш як мільярд пудів хліба.

Генеральний секретар ЦК КПРС слинився на актуаль
них завданнях партійної організації республіки по під
вищенню політичної і трудової активності мас, підкрес
лив важливість дальшого розгортання соціалістичного 
змагання для успішного виконання планових завчань 
дев’ятої п’ятирічки.

В зустрічі взяли участь член Політбюро ЦК КПРС, 
міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико, секре
тар ЦК КПРС К. Ф. Катушев.

(ТАРС).

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ СРСР
Я973 РОКУ

Напередодні свята ЦК КПРС і Рада Міністрів

СРСР присудили Державні премії СРСР 1973 року 
великій групі вчених, працівників промисловості, дія
чів літератури і мистецтва, архітектури.

(ТАРС).

СЛОВ А Д О Д Е І» Ж Л IIО
Трудівники сільського господарства Житомирської і 

Чернігівської областей виростили добрий урожай, орга
нізовано провели збирання і успішно виконали взяті зо
бов'язання по продажу державі цукрових буряків. На 
переробні підприємства і приймальні пункти »ід госпо
дарств Житомирської області надійшло 1240 тисяч тонн 
і Чернігівської — 981 тисяча тонн цукрових буряків.

Продаж цукрової сировини господарствами цих об
ластей триває.

ДЕВІЗ— 
СОЛІДАРНІСТЬ

Па евбїх зббрах у вересні комсо- 
Дольці Долішського цегельного за
воду дали слово у вільний від ро
боти час допомогти' підприємству у 
заготівлі висушеної цегли-сирцю на 
зимовий період. Кожен молодий ви
робничник зобов'язався вкласти у 
стелажі не менш як по 2 тисячі 
штук стінового матеріалу.

Перед святом комсомольці рапор
тували: заготовлено не но дві, як 
намічалося, а по три тисячі штук 
цегли. Всього ж сховано в склади 
51 тисячу при зобов’язанні 34.

Всі зароблені гроші молодь під
приємства перерахувала у фонд со
лідарності з героїчним в'єтнамським 
народом, яким будує соціалізм.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».
м. Долвнська.

СПРАВЖНІ
МАЙСТРИНІ

Зовсім недавно прийшли на пта
хоферму колгоспу імені Ульянова 
комсомолки Євдокіа Аигурець і

Олена Бсзуглова. Проте стали вже 
справжніми майстринями, вчилися 
у старших подруг по роботі, відо
мих у Світловодсько.му районі 
пташниць Олександри Василівни 
Потабрнк і Олени Фотіївші Озча- 
ренко.

У двох приміщеннях утримують
ся більше 5 тисяч несучою Скоро 
поголів’я збільшиться — неподалік 
зводиться ще одна простора спо
руда, тут і розміститься ще кілька 
тисяч курчат.

Господарки птахоферми зайняли 
перше місце серед колективів 
пташників району. Міськком партії 
України і виконком районної Ради 
депутатів трудящих вручив їм пе
рехідний Червоний прапор. А до 
56-х роковин Жовтня трудівниці 
піднесли вагомий подарунок: у 
продаж державі відправлено 285 
тисяч штук яєць, що на 123 тисячі 
штук більше, ніж передбачено річ
ним планом з додатковим завдан
ням. $

A. ШУЛИМОВ, 
працівник газети «Наддніпрян
ська правда».

В КОЛОНАХ— 
НЕРВОВІ ГВОЗДИКИ

У СВЯТКОВИХ КОЛОНАХ ДЕМОН
СТРАНТІВ КІРОВОГРАДІ^ ПРОЙШЛИ 
З БУКЕТАМИ ЖИВИХ КВІТІВ ЦЕП 
ПРИЄМНИЙ ПОДАРУНОК ПІДГОТУ
ВАЛИ ДЛЯ ГОРОДЯН ПРАЦІВНИКИ 
ПРИМІСЬКОГО РАДГОСПУ «ТЮЛЬ
ПАН»,

До Жовтневих свят вони вирос
тили в теплицях понад дві тисячі 
голландських гвоздик, близько двох 
тисяч різнокольорових хризантем, 
понад тисячу ніжних троянд. Разом 
з досвідченими готували подару
нок і молоді квітникарі.

B. ЧОРНОГОР, 
агроном-квітнвкар радгоспу 
«Тюльпан».

Три роки тому Зіна Унтилова закінчила Кіровоградсько МПТУ № 2 і від
тоді працює малярем в будівельному управлінні комбінату «Кіровоградваж- 
буд». І в 1-ому, що бригада, в якій працює Зіна, виконує завдання на ПО—115 
процентів ) її заслуга.

На фото: Зінаїда УНТИЛОВА.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

УСПІХ 
ЗЕМЛЕРОБІВ 
РЕСПУБЛІКИ

Трудівники сільського 
господарства України, ши® 
роко розгорнувши соці а«, 
лістичне змагання за збіль® 
шення виробництва і гаго« 
тівель продуктів землероб- 
ства у третьому, вирі шаль« 
йому році п’ятирічки, доби« 
лися великих успіхів у ПІД« 
вищенні врожайності со« 
няшника та інших олійних 
культур. На площі 1661 ти
сяча гектарів зібрано в се
редньому по 18,1 центнера 
насіння соняшника з гекта
ра. В засіки Батьківщини 
засипано 2343 тисячі тонн 
насіння олійних культур, у 
тому числі соняшника 2326 
тисяч тонн. Таку велику 
кількість цього насіння рео 
публіка продає вперше.

Найвагоміший вклад у 
збільшення державних ре
сурсів олійного насіння 
внесли колгоспи і радгоспи 
Дніпропетровської області» 
які здали на приймальні 
пункти 332 тисячі тонн со
няшника, Запорізької —о 
302 тисячі й Донецької об
ласті —- 275 тисяч тонн. Ус-5 
пішно завершили народно
господарський план по за* 
готівлі нзсіння соняшника 
господарства Одеської, Во® 
рошиловградської, Кірово
градської, Харківської, Ми* 
колаївської, Херсонської та 
Кримської областей. Про® 
даж державі олійного най 
сіння триває. (РАТАУ).

№

Брошура з промовою 
товариша Л. І. Брежнєва

Політвндав Україна випустив у світ українською 
мовою брошуру «За справедливий, демократичний 
мир, за безпеку народів і міжнародне співробітницт
во». Вона містить текст промови Генерального сек
ретаря ЦІ< КПРС товариша Л. 1. Брежнєва па Все
світньому конгресі Миролюбних сил у Москві 26 жов
тня 1973 року.

Брошура вийшла масовим тиражем.
(РАТАУ).

ПЕРША ЧЕРГА СТАНА «3600»—ДІЄ
ІІаперсдодні 56-ї річнії« 

ці Великого Жовтня, на 
два місяці раніше строку, 
завершено першу чергу 
ударної будови країни —« 
товстолистового стана 
*3600», будівництво якого 
передбачено Директива* 
мн XXIV з'їзду КПРС. 
1 Іродуктивиість дільниць, 
що стали до ладу, 1 міль* 
йоп 350 тисяч тонн прока
ту па рік.

Велетсиськвй агрегат 
випускає широкі листи

завтовшки від 5 до 50 мі
ліметрів з повного оброб
кою. За точністю профілю 
і механічними властивос
тями вони перевершать 
найкращі світові стандар
ти.’ Листовий прокат іде 
на машинобудівні і суд* 
нобудівні заводи, для ви
робництва труб великого 
діаметра. Продукція ста* 
ііа-велетня дасть змогу 
створити нові довговічні 
агрегати при значному 
зменшенні їх ваги і габа
ритів.

Наполеглива організа
торська і виховна робота 
партійних організацій, 
розмах .. соціалістичного 
з?гіагапня, героїчна праця 
робітників та інженерів 
привели до бажаного успі
ху. Уже в червні, на пів
року раніше, ніж передба
чалося, було завершено 
перший етап будівництва 
і почато гаряче випробу
вання головної техноло
гічної лівії. На завод» 
пішли вагони з азовсталь-

ськнм листом. З того ча« 
су тут прокатано понад 
135 тисяч тонн металу.

У спорудженні першої 
черги стана брали участь! 
сотні підприємств країни« 
У складі дружнього 80« 
лектнву будівників — лю*. 
ди більш як ЗО національ« 
ностей. Разом з ними 
пліч-о-пліч працюють друї 
зі з братньої Чехосдсвач* 
чини, які ВИГОТОВЛЯЛИ ТеХ'І 
пояотічне устаткування,

(Р-АТАУЇі



2 стор. „М ОЛ ОДИН КОМУІІАР“

КОМСОМОЛІ

УВАЖНО слухали делегати конфе
ренції звітну доповідь. Навіть під

креслено уважно, від початку і до кіп
ця. Причину такого настрою пояснюва
ла одна, па перший погляд, непримітна 
деталь. Доповідь не переобтяжував час
токіл цифр, до яких нерідко звертаються 
секретарі ;для більшої переконливості. 
Хоча розповідь про справи комсомоль
ської організації за два роки в цифрах 
була акордом і супроводом конференції 
— в фойє численні діаграми, плакати, 
фотомонтажі, стенди збирали свої «ау
диторії», викликали дискусії ще перед 
початком роботи, а потім під час перерв. 
В доповіді ж увага — па головних пи
таннях, які вирішувала комсомольська 

І організація за звітний період.

мс третина всієї заводської продукції. 
/Два останні.роки були часом боротьби 
за прискорений введення в дію пусково
го об'єкта п’ятирічки. Від комсомольців 
чекали допомоги в цій важливій справі, 
і вони виправдали сподівання.

Молодим під силу виявилось чимало: 
завком комсомолу встановив постійний 
контроль за виконанням сітьового гра
фіка робіт по пуску корпусу; 
«Комсомольського
лярно

ДО

® ОСОБЛИВИМИ БУЛИ В ЖИТТІ 
МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» ДВА ОС
ТАННІ РОКИ. І РОЗПОВІСТИ ПРО 
РОБОТУ комсомольців ПІДПРИ
ЄМСТВА ЗА ЦЕЙ ЧАС ВАЖКО: НА
СТІЛЬКИ ВОНА БАГАТОГРАННА, 
НАСТІЛЬКИ ЗРОСЛО НА її РА- 

■ ХУНКУ ЧИСЛО З УСПІХОМ ЗАВЕР- 
. ШЕНІ1Х І РОЗПОЧАТИХ СПРАВ.

F

I

Для молодого робітника нема почесні, 
шого, ніж добросовісною працею при-’ 
множуваїп багатства рідної країни. За 
високими почуттями — такі ж вагомі 
справи. Ось їх відбиття в літописі ком
сомольської організації -заводу. 1972 рік 
пройшов маршем трудових вахт на честь 
Півстолітнього ювілею СРСР та 50-річчя 
комсомольської організації заводу. Тоді 
народилися' почини: «Кожен день юві
лейного року — ударний!».. «50-річчю 
комсомольської організації заводу — 50 
ударних комсомольських справ!» В по- 
заробочий час комсомольці і молодь ви
готовили 50 сівалок СКІЇК-С, за рахунок 
удосконалення конструкцій виробів, під 
впщеиня якості продукції зекономили 125 
тонн металопрокату, 27 тонн фарбуваль
них матеріалів.

Нинішнього року бюро цехів і від
ділів зосередили увагу на залученні мо
лоді до Всесоюзного 
змагання працівників 
транспорту і будівництва. З особливим 
ентузіазмом трудилися молоді червопо- 
зорівці в період виконання державного 
завдання по виготовленню до весни по
над 24 тисяч сівалок. Саме в цей час 
небувало розгорнулось змагання за по
чином бригади формувальників, очолю
ваної молодим комуністом — делегатом 
XXIV з’їзду КПРС Віталієв Гетьманцем 
— «П’ятирічку за три з половиною ро
ки!» Послідовниками почину стали 212 
молодих робітників заводу. До 1 берез
ня комсомольсько-молодіжна бригада 
Віктора Недогіаса з механоскладального 
цеху № І зібрала понад план 25 сівалок 
і передала їх 25 областям республіки. А 
37 молодих машинобудівників нинішній 
звітновиборній конференції рапортували: 
«П’ятирічку виконано!»
ТРУДОВІ рапорти... Святковий паст- 
1 рій викликали-вони у всіх учасни

ків конференції, почуття гордості. Та 
вслухаємось, в яких умовах здобувалась 
кожна перемога па робочих місцях.

Комплексна реконструкція заводу — 
головна проблема, яку вирішує зараз 
колектив підприємства. І будівництво 
корпусу № 90 займає виключне місце в 
ній. Адже з конвейєрів корпусу сходптп-

соціалістичного 
промисловості,

штаб, 
прожектора» регу- 

проводив рейди-перевірки стану 
будівельно-монтажних робіт. Та одним 
контролем, звісно, не обійшлося. У прак
тику ввели, так звані, трудові десанти. 
На різних роботах корпусу комсомольці 
і молодь відпрацювали вісім з полови
ною тисяч годин. Гласність змагання 
комсомольсько-молодіжних колективів 
заводу, комбінату «Кіровоградважбуд» 
та інших поставлено по-діловому, шо 
принесло хороші результати.

Здавалося б, комсомольська організа
ція визначила своє місце в проведенні 
реконструкції заводу, на цьому й зупи
нитись можна. Однак на зведенні кор
пусу ще допускались простої будівель
ників, втрати робочого часу, прояви без
господарності, зволікань. Завком комсо
молу разом з радою молодих спеціаліс
тів створили комісію, яка зайнялась ви
явленням причин недоліків. Одні з них 
знайшли тут же — на заводі. Байдуже 
і безпрннципово поставились комсомоль
ські організації цехів механізації і вер
статобудування, інструментального, ре
монтних, енергетичного, відділу головно, 
го технолога до замовлень заводської 
новобудови, А на робочих майданчиках 
корпусу досить часто виникали непоро
зуміння через непогодженість дій супід
рядних організацій. «Не залишити поза 
увагою факти, шо затримують будів
ництво», — незабаром вирішили збори 
комсомольського активу заводу.

В цьому році завком комсомолу ство
рив спеціальний оперативний комсомоль
ський штаб шефства над корпусом № 90. 
За нову справу взялися з захопленням. 
Під контроль поставили одразу найбільш 
відстаючі ділянки на будівництві. Часто 
вслід 3à виявленими недоліками того ж 
дня з’являлась в цеху листівка «Комсо
мольського прожектора». А нерідко реа
гували по-іншому. Так, коли зривався 
строк здачі головної підстанції корпусу 
через захаращеність приміщення, штаб 
оголосив комсомольський суботннк. Мо
лоді робітники й спеціалісти не пішли 
звідти, доки повністю не звільнили міс
це для майбутніх робіт. З одного боку 
принциповий контроль, з другого — кон
кретна і невідкладна допомога -— це 
вже випробуваний принцип роботи ком
сомольського штабу шефства.

НЕЗАБАРОМ пуск ударної будови. 
Учасники конференції звернулись .до- 

партійної організації і адміністрації заво
ду з проханням зробити поперечний про- 
льот корпусу № 90 комсомольсько-моло
діжним і присвоїти йому звання «Тре
тій, вирішальний». Це заява про те, шо 
з введенням будівельного комплексу в 
дію комсомольська організація не зні
має з себе відповідальності за освоєн
ня випуску зернових сівалок 
новому обладнанні.

Зміни невдовзі прийдуть в 
хів заводу. З пуском корпусу 
петься повне переоснащення, 
ваніїя заводу. Звільниться 
ниць в цехах, стане просторіше, 
умовах постає нове завдання — колек
тив підприємства має потурбуватись про 
поліпшення благоустрою:’ на звільнених 
площах створювати червоні куточки, по- 
бутовкн тощо. У своїх виступах секре
тар парткому заводу С. С. Ліновнчепко 
і головний інженер заводу В. І. Карлен- 
ко особливо наголошували саме на то
му. І ось пункт шостий постанови XXI 
звітно-виборної комсомольської конфе
ренції заводу «Червона зірка»: «Зобов’я. 
затії завком комсомолу, раду молодих 
спеціалістів розробити умови, визначи
ти етапи і організаційні моменти прове
дення комсомольської дворічки бороть
би за культуру і естетику виробництва. 
Провести комсомольську дворічку в 197-1 
— 1975. роках». .

Так з сьогоднішніх позицій боротьби 
за прискорення реконструкції конферен
ція поставила перед комсомольцями за
воду нову програму. Програму, що дає 
простір для ініціативи, самовиявлення, 
творчого пошуку.

. ♦ ♦ ♦
Секретарем завкому комсомолу заво 

ду «Червона зірка» обрано Сергія Олек
сандровича Вишпнцького.

О. БАСЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара».

СЗ-3,6 на

багато це- 
№ 90 поч- 
переплаву- 
ряд діль- 

В цих

„РОВЕСНИК“
ПРИЙМАЄ
ГОСТЕЙ
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Вітчизна

На випробуваннях 
автомобілі „КамАЗа“67“'

внконання постанови 
Бюро ЦК ВЛКСМ і Коле

гії Міністерства вищої і се
редньої спеціальної освіти 
СРСР «Про порядок прове
дення 11 етапу Всесоюзного 

/огляду науково-технічної 
творчості молоді серед сту
дентів і аспірантів вищих і 
учнів середніх спеціальних 
навчальних закладів» та з 
мстою дальшого розвитку 
науково-технічної творчос
ті молоді, бюро обласного 
комітету ЛКСМУ. президія 
обласної ради НТТ І пре
зидія обласної ради ВТВР 
постановили . всім комсо
мольським організаціям ву
зів і технікумів області 
включитись в 11 етап Все
союзного огляду науково- 
технічної творчості молоді, 
присвяченого .50-річчю при
своєння комсомолу імені 
В. 1. Леніна, який проводи
ться з січня 1973 року по ли
пень. 1971 року.

Всім комсомольцям па чо
лі з комітетами комсомолу

МОЛОДЬ
І ТЕХНІЧНИЙ
ПРОГРЕС

«Студентський світ-73» — під таким девізом у Чернівець
кому університеті проходила зустріч молодпх інтернаціона
лістів І омська, Риги, Бєльців, Гомеля, Клайпеди, Горі та ін
ших міст країни, Гссті з брппіх республік з інтересом зна
йомилися з досвідом патріотичного та інтернаціонального 
виховання ні Буковині.

1 іаііпопулярнішим молодіжним клубом став тут «Ровес- 
НІ к» — іптеркпуб Чернівецького університету. Студенти ви- 
рчяфть питання ленінської національної політики і міжна
родного молодіжного руху, зустрічаються з людьми, що по» 
бували в різних країнах світу, підгримують дружиі зв’язки 
з вихованцями десятків вузіз.

1 спільно з ректорами шпцпх 
І І дирекціями середніх спе- 
I ціальних навчальних закла

дів, радами по паукоио-до- 
слідиііцькііі роботі студен
тів, первинними організаці
ями НТТ і ВТВР розробити 
на 1974-75 рр. комплексну 
програму розвитку науково- 
технічної творчості студен
тів і учнів.

В своїх планах потрібно 
передбачити підвищення ро
лі молоді в зростанні ефек
тивності суспільного вироб
ництва, розробки засобів 
-малої механізації,' наукової 
організації праці, автомати
зованих систем управління 
та широкої-. участі в раціо
налізації і винахідництві, 
'особливо в період виробни
чих І навчальних практик.

Потрібно особливу увагу 
надавати школярам в сіль-: 
ськііі місцевості, роботу з 
ними треба доручати до
свідченим студентам, аспі
рантам вищих навчальних 
закладів, молодим виклада
чам вузів і технікумів."

Студентським 
на чолі 
молу 
участь 
вузів і технікумів у Всесо
юзному конкурсі по впро
вадженню винаходів та на
укових розробок, раціоналі
заторських пропозицій ком
сомольців. і молоді, твор
чих молодіжних колективів, 
який проводиться в рамках 
Всесоюзного огляду науко
во-технічної творчості МОЛО
ДІ в 1973-75 рр.

Вірнться в те, ЩО КОМСО
МОЛЬЦІ і молодь КІровоград- 
щини візьмуть найактивні
шу участь в проведенні II 
етапу Всесоюзного огляду 
науково-технічної творчості 
молоді і внесуть вагомий 
доробок в спільну справу 
винахідників та раціоналі
заторів області.

А. КОЛОДЯЖНИЙ, 
заступник голови об
ласної секції по ро
боті з молоддю.

колективам
з комітетами комсо- 
треба забезпечити 
студентської молоді-

і

Два самоскиди марки <КамАЗ-55102» складені в експери
ментальному цеху Мінського автомобільного заводу в Біло
русії. Це вже другий зразок машин сільськогосподарського 
призначення, опрацьованих для найбільшого в Радянському 
Союзі Камського заводу великовагових автомобілів, який бу
дується у місті Набережні Челни. Нова машина створена 
спільними зусиллями москвичів і мінчан. На Московському 
автозаводі імені Лихачова зробили шасі, а в Білорусії —- 
платформу і самоскидну частину автомобіля. Конструктори 
прагнули до того, щоб народне господарство отримало надій
ний автомобіль великої вантажопідйомності. Трьохосьова 
машина мас два ведучих мости, які забезпечують їй велику 
прохідність.

Випробування дослідних зразків автомашин для «КамЛЗа» 
відбудуться у Підмосков’ї. ■

На фото: новий самоскид «КамАЗ-55102> під час вппро-

Фото В. МЕЖЕВІ1ЧА. 
(АПН).

КУРС ЧЕТВЕРТОЇ
ДРУЖБА...

ДРУЖБА — ВЕЛИКА СИЛА, ВОНА ПЕРЕБОРЮЄ 
ТРУДНОЩІ, ДОПОМАГАЄ ЗНАЙТИ ПРАВИЛЬНИМ 
ВИХІД З БУДЬ-ЯКОГО СТАНОВИЩА. В ЦЬОМУ ПЕ
РЕКОНАНІ УЧНІ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ КІРОВОГРАДСЬ
КОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 4.

Всі здобуті успіхи ви
значаються ставленням 
один до одного, до на
вчання, до суспільно-масо
вої роботи. В групі вважа
ють — запорука, здобутків 
у тому, що кожен комсо
молець, якому довірено 
ту чи іншу громадську ро
боту, намагається найбільш 
повно виправдати довір’я 
товаришів. От хоч би й 
Павло Буравцов. Посада 
скромна — профорг гру
пи, зате скільки душі в 
його роботі, скільки щиро
го піклування про своїх 
товаришів! Взяти, примі
ром, рейди по відвідуван
ню квартир, де живуть уч
ні (гуртожитку немає).

— Головна мета рейдів,
— говорить — 
встановити, чи 
нашої групи 
житлові умови 
вчання. Буває, що всією 
групою шукаємо квартири. 
Одному довго, а так ро
зійдемось по всьому місту, 
і часто-густо знаходимо 
те, що потрібно.

«Опанував сам — допо
можи товаришеві», — та
кий девіз групи. Особливо 
це стосується практичних 
занять. Кожен знає, як ба
гато значить дружня по
рада, своєчасна допомога 
товариша. Спочатку деко
му важко було на уроках 
конструювання одягу — 
основному уроці майбут
нього модельєра.
— Виручали наші передо
вики, — вихоплюється на- ■ 
перед Таня Човпан,—осо
бливо Таня Дзюбенко. 
Дівчина скромна, але як 
стане працювати, то все 
горить у руках.

Почувши таку оцінку 
своєї роботи, Таня, що си
дить поруч, ніяковіє: «Та 
хіба я одна, ми ж всі ра
зом...». А скільки було 
дружніх суперечок, пошу
ків під час конкурсу.

— Кожному хотілося пе
ремогти, —- гаряче пере
конує Валя Павлюченко, — 
але обов’язково в чесній 
боротьбі. Дискусії розго
рілися після того, як Таня

Павло, — 
є у члена 
нормальні 

для на

Дзюбенко вийшла у ф:- 
нал. Кожен давав поради, 
відкривав їй перші «свої» 
професійні таємниці.

— Не могла не перемог
ти, — посміхається Таня, 
— адже за мене «хворіла» 
вся груп-а.

Дружба в колективі — 
це не лише підтримка 
один одного — це ще, до 
деякої МІРИ, і контрс«5 
един за одним. 
підсумки соціалістичних 
змагань, які підбиваються' 
щомісячно, якраз і відби
вають у собі діяльність 
кожного члена колективу 
зокрема. Цікавий «педаго
гічний» прийом застосову
ють комсомольці четвер
тої групи у боротьбі за 
повне відвідування занять.

— Виховуємо тих, хто 
запізнюється за армійсь
ким правилом, — говорить 
староста групи Валя Пав
люченко, — вмілим поєд
нанням засобів переконан
ня та примусу. Запізнився 
один раз — попередимо, 
а не допоможе — призна
чимо чергувати поза гра
фіком.

Під час розмови з ком
сомольцями помічаю нз 
грудях у деяких значок 
ГПО.

— Спортивний комплекс 
ГПО у нас в групі здали 
всі без винятку, — пові
домляє Люда Забігай. — 
Звичайно, не всі здали від
разу, та дружба допомог
ла і тут. Однією з перших 
значківців стала Таня Ко
лос, але на досягнутому 
не зупинилася. Не шкоду
ючи свого часу, тренува
лася із слабшими. 1 як на
слідок — четверта група 
виборола перше місце з 
училищі по нормативам 

і ГПО.
Міцна дружба, згуртова

ність колективу комсо
мольців групи модельєрів 
одягу — від їх принципо
вості, високої вимогливос
ті

Адже

один до одного.
А. КОВИРЬОВ, 

позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

к
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і СИНІ ЛІХТАРІ ПРОЛІСКІВ
І
І
І
І

В ці сні у столиці 5 країни складають творчий звіт молоді літе- 
^Ори Серед них і член обласноголітоб'єд-
дої чп-^теси 'Я ^аіилцкова’ Пропонуємо творчий портрет моло-

;L
.1

5 опор.

~ Ірочко, прочитай дяді вір
шика..,

Я мимоволі всміхаюся: який 
з мене дядя, а дівча сором’яз
ливо ховає лице в маленькі 
м які долоні, крадькома зирка- 

V к>чи то на маму, то на незна
йомця в щілинку між пальчи
ками.

*й — п’ять років. Щойно во
на зайшла знадвору і, ніби тен
дітна ватра, роздмухана холод
ним осіннім вітром, палахко
тять на свіжому обличчі роже
ві щічки. Жовтий, зі світло-ко
ричневими підпалинами листо
чок загубився у її 
волоссі; мимоволі ______
іринку з весняною берізкою.

— Вас же вчили в садочку, — 
звертаючись скоріш до мене, ніж 
До доньки, просить Клавдія Дмит
рівна. — Прочитай...

— Хай мама, — несподівано про
понує дівча. Але знітившись, закри
вай очі руками І зникає в складках 
маминого фартуха...

— Потім, потім! — не менш наїв
но відмахується жінка. — Треба 
обід зготувати, а тоді — у школу — 
нарада... Ви поки що перегляньте 
мою бібліотеку.

Вони дуже схожі — мати й доч
ка. Між ними лежить дорога зав
довжки у двадцять п’ять років, але 
подібність разюча. Не тільки зовні.

У Клавдії Дмитрівни відкри
тий погляд, енергійне молоде 
обличчя; на велике спокійне 
чоло раз по раз падає непокір-

світлому 
порівнюю

з

ливе пасмо. Ця безпосеред
ність, певно, йде від постійного 
спілкування з дітьми. Адже во< - 
на працює в школі.

Роздивляюсь велику, зі сма
ком підібрану бібліотеку. В ос
новному — це поезії. Поряд з 
віршами Івана Драча сонети 
Шекспіра, «Щоденник» Віталія 
Коротича і «Интимная лирика» 
Євгена Євтушенка. Серед кни- 
гозбірок класиків і сучасних 
письменників власні твори,вмі
щені в різних виданнях.

Колективна збірка «Повноліт
тя», що об’єднує поетичні твори 
молодих авторів Наддніпрян
щини, вийшла зовсім недавно. 
Відкриває книжку Клавдія Баш
ликова. Трохи дивно сприймає
ться така коротка біографічна 
довідка, що передує поезіям: 

«...Народилась 1940 року н місті 
Воронежі. В 1982 році закінчила фа
культет фізичного виховання Кіро
воградського педінституту Імені 
О. С. Пушкіна. Працювала викла
дачем цього ж інституту. Нині — 
трегер дитячої юнацької спортив
ної школи».

Л скільки напружених буднів, 
•скільки невтомної копіткої прані, 
розчарувань і радості лежить за 
отим «народилась — працює...».

ЗАГУБИЛАСЬ моя перша 
публікація,— жалкує Клаз- 

дія Дмитрівна.
Вона вже повернулась з на

ради і тепер перегортає по-

жовклі від часу вирізки свого 
архіву.

— «Ленінський прапор» — 
районна газета — з нього по- 
минала свій «творчий шлях», — 
жартує вона, — «Вітчизна», 
«Радянська жінка», колективний 
збірник «Зірниці»..,

Тихим, задушевним голосом, 
що, здавалось, народжується з 
самому серці, вона читає нові 
вірші.

Кличуть хлопців, кличуть дужих 
космодроми, 

(У свігн далекі та не легка с 
путь)'

Істину відкрити досі невідому-* 
Молодості нашої саме в цьому 

суть.
— Напишеш вірш, — ніби про се

бе міркує вона. — І думаєш: а чи 
болітиме вігі комусь, як тобі болів. 
Чи відчуз інший те, що відчував 
ти, коли зароджував, коли виношу
вав, коли... виспівував слова? То- 
му вселяються тобі в душу хвоста
ті чортенята сумніву. — Башлн- 
кооа весело всміхнулась. — Я ду
маю, це непогано. В усякому разі, 
є постійна незадоволеність собою, 
так необхідна посту... Якщо він 
справді поет.

Так, так! Поет повинен «істи
ну відкрити досі невідому». Іс
тину, яку «прапори червоні 
воскресли». Істину віднайден
ня, яку зуміла відчути Клавдія 
Башликова у своїй поезії:

Я знайду
Підкову на стерні.
Пр плані тую
До порога хатнього. 
Прибіжать за иею 
Коні короні 
Привезуть живим 
Мого коханого.

У пам’яті людства — черво
ний боєць. Його тримає наше

майбуття. І ця думка лейтмоти
вом проходить крізь усі рядки 
кращих творів поетеси. Без
смертність ідей, за які боро
лись наші діди переконливо 
звучить в іншій поезії:

Як вмирав
У полі СИІІ, 
Від кашкета 
Зірку відірвав. 
Кинув її
В небо C1IHO,
Щоб чужинець
Зірку 
Не стоптав.

і далі, говорячи про вічно- 
плинну нездоланність життя, 
про обов’язкове оновлення 
світу, Клавдія Башликова про
довжує:

Ходить мати, 
Ходить у степи. 
В травах ніччю 
Зіроньки збирать 
Зірку енна 
Хоче там знайти, 
Щоб її 
Онукові піддать.

Навіть не знаючи автора цих 
рядків, відчуваєш материнську 
їх доброту; вони сповнені три
воги за свою дитину.

— Я не хочу, як не хочуть всі 
матері землі, щоб знову над 
землею вибухали громи. Моя 
Іринка, моя люба... Вона не 
знає, що таке виття бомб у сі
рому небі. Я це пережила...

І»1
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Вистелю колиску 
Листям любистку, 
Квітами барвінку — 
Будь здоровим, синку, 

читає вона раптом.
І враз схаменулась: у мене 

ж завтра уроки.
— Василю, підкажи, як кра

ще пояснити «плюсквампер
фект».

Василь Федорович Лебідь — 
чоловік. У школі він викладає 
німецьку мову. Одного разу 
умовив дружину вступити на 
Центральні республіканські 
курси іноземних моз. А тепер 
ось Клавдія Дмитрівна, крім 
своєї основної професії викла
дача фізвиховання, ще й німе
цької учить школярів. Роботи 
багато, але Башликова не жал
кує. Знаходить час і для поезії.

А ПОЕЗІЯ тихо світиться си
німи ліхтарями пролісків 

на дорогах її мрій. Вона з ни- 
ми ніколи не розлучалась. Кві
ти виповнюють її сни дззінким 
сяйвом, освітлюючи пісенні ві
зерунки віршованих строф у 
чималому поетичному зшитку.

В. БОНДАРЕНКО, 
обласного літератур- 
об’еднання. 
Балахівка

Петрівського району.
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Більше двохсот назв іграшок випускає ‘Мінське вироонич^^^ кордоном: про-
ють і люблять дігн нашої «Paf»u’nВ®лнИг“?ї йаїїЖ Італії. Югославії - всього до 14 Вп*
Дукція об’єднання експортується до Англі . Р міжнародних ярмарках, які відбулись у
соху оцінку отримали вироби об єднання «Мир» на міжна»
Загребі і TvDi.ii. . - о говооить головний технолог оо єднання, - Виробництво іграшок - справа не ,^а“ьОва’сликі "аинтіг, які до того ж постійно зміию-
і'-ац Todcvhob — У наших юних споживачів дуже пс. тяга,. «північ», сьогодні — «лупохіД», 

1 даож"“;

На’овїїїїтих багато робиться Ігра»» ’
•’рзна фабрика у Мінську дасть надувних, мс.чалічних т« і дсрев>яннх та музичних іграшок, 
^ів карбованців. Бараповицька філія EHn^cJn НІ,х І таких, шо уміють «ходити».
а філія у Могильові - різних ляльок, серед лих таки , ш зок

іОпі покупці до кінця року отримають ®araT.. v цеху зваркп надувних *гРа1^г'йііид
f,a фо го: Мінське виробниче об’єднання «Мир». У Цеху і ф0то в МЕЖЕВИЧА. 
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ЙДУТЬ
СЛУЖИТИ сини

Людно було цього суботнього дня 
в Свігловодському Палаці культури 
імені В. І. Леніна. Тут зібралися бать
ки і друзі тих хто назавтра піде слу
жити в Армію.

То в одному, то в іншому місці ви
никає в гурті хлопців і дівчаг жарт і 
сміх. В залі збираються ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни, робітники 
підприємств виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрія». Під марш 
духового оркестру, оплески присутніх 
чітким строєм входять майбутні 
воїни.

Розпочався вечір проводів в лави Радян
ської Армії робітничої молоді, організова
ний комітетом ЛКСМУ пиробннчого об’єд
нання «Дніпроенергобудіндустрія». Тут. на 
рідному заводі, хлопці здобули робітничий 
гарт, оволоділи спеціальностями, пройшли 
початкову військово-спортивну підготовку. 
Груди кожного призовника  ̂прикрашає зна
чок «Готовий до праці і оборони».

Вже уявляє себе моряком електрослюсар 
головного заводу Віктор Дашко, а його 
товариш Віталій Бородіи готується стати 
мотострілком.

З словом-иапуттям звертається до 
молоді ветеран Великої Вітчизняної 
війни Віктор Тихонович Нектовенко. 
Він закликав юнаків пильно охороня
ти свяіцениі рубежі нашої Батьків
щини.

Від імені батьків виступив праців
ник Кременчуцької автоколони Мико-

ла Миколайович Шафорост. Наказ 
старших товаришів вірно служити 
Вітчизні передав призовникам дирек
тор Світловодського управління авто
транспортного господарства Анатолій 
Іванович Леонов. Від імені адміні-. 
страції виробничого об'єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія» звернувся до 
молодих робітників секретар партко- .• 
му Іван Григорович Улод. «Комсо
мольський наказ» майбутнім воїнам 
зачитує секретар комсомольського 
бюро головного заводу Наталка Фі- 
ліна.

Напутні слова западають глибоко 
в душу кожного: «Ми віримо тобі і 
сподіваємося, що ти будеш сміливим 
воїном, добрим товаришем, вірним 
захисником Союзу Радянських Со 
ціалістичних Республік».

З словом відповіддю виступає призовник, 
слюсар цеху № 4 головного заводу Сергій 
Лебедєв. Він запевнив всіх присутніх у то
му, що молоді виробничники продовжать 
славні традиції воїнів-ветсранів.

Майбутнім воїнам були вручені 
пам’ятні подарунки, а учасники ху
дожньої самодіяльності Палацу куль
тури імені Леніна дали змістовний * 
концерт.

І. КАРДИТ, 
наш громадський кореспондент.

м. Світловодськ.

ЗА ФОРМОЮ I ЗА ЗМІСТОМ
Тепер, коли кірово- 

градці готуються відзна
чити 30-річчя визволення 
нашого краю від німець
ко-фашистських загарб
ників, комсомольські ак
тивісти технікуму по-но
вому планують свою ро- 
боту по військово-патрі
отичному вихованню мо
лоді. Заходи, які ми на
креслюємо, різні за 
формою і за змістом.

Ми організували вечір 
бойової слави, на якому 
виступили ветерани вій
ни. Про визволення Кі- 
ровоградщини від гітле
рівців розповів на вечо
рі І. Т. Артеменко.

Успішно пройшов у техні
кумі тиждень ВІЙСЬКОВОЇ 
к-’НГЯ, Ольга Ялова та РаТса

Коцюба організували про
даж літератури. «Від Путив
ля до Карпат», «Багряними 
дорогами», «Зірка Єгорова», 
«Прославлені у віках» — це 
лише окремі з творів, які 
зацікавили юнаків і дівчат. 
За тиждень дівчата продали 
книг майже на сто карбо
ванців.

Знаменній даті присвячені 
і спортивні поєдинки учнів 
технікуму. Ми їх провели за 
програмою комплексу ГПО.

А потім — участь в ту
ристській ' експедиції 
«Моя Батьківщина — 
СРСР», Ми пройшли за 
маршрутом «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуте». 
Комсомольці побували в 
селах Кіровоградського 
та Олександрівського ра
йонів, відвідали музеї, 
зустрілись з ветеранами 
війни»

Цікавою була читацька 
конференція за книгою 
«Прославлені у віках». 
.Лекторська група почала 
читати лекції з циклів 
«Герої-земляки та «Ле
нінський комсомол в ро
ки Великої Вітчизняної 
війни».

І знову ми збираємось 
в дорогу. Хочемо побу
вати в Бресті, Ленінграді.

В експедиції «Моя Бать
ківщина — СРСР» візь
муть участь всі комсо
мольці технікуму.

Т. ЛЕБЕДЄВ А, 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градського техніку
му радянської тор
гівлі»
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ді. Що могли відчувати двоє хлопців- 
художників на Сіверському озері, ко
ли їм, заклопотаним на етюдах, ми 
щодня, без всякого зиску готували і 
привозили гарячий обід? Що міг' відчу
вати один із нас, коли група з чоти
рьох туристів повернулась з маршруту 
по глухій тайговій річці Важинці, по
бачивши, що він, п'ятий, до крові стер 
ноги в черевиках? Нічого, крім вдяч
ності друга. її носять в серці, не ви- 
літаючи назовні найкрасвомовніїмн по
дяками. Але якщо ви побачите мовчаз
ну групу біля вечірнього похідного 
вогнища — знайте, що у кожного в 
серці ніжність до друзів. Вони 
роз ідуться, закінчивши маршрут, мож
ливо. навіть но писатимуть один одно
му листи, але пам’ятатимуть завжди. 
Пам ататимуть, що прекрасних лю
дей — багато. Л заради цього вврго 
їхати і тисячу кілометрів.

Нам є про що

Друзі
Вдалині від домівок, від «цивілізова

ного» бугтя доводиться переглядати 
погляди на різноманітні аспекти побу
ту,. З’являються ноні проблеми, зника
ють інші. Пачка цигарок на річці стає 
страшенним дефіцитом і дістати її — 
проблема нерозв'язна, а в той же час 
проблеми знайомства з іншим» турис
тами просто не Існує. Облиш умовнос
ті, сідай ближче до вогню, друже. Ось 
твій чай і будьмо знайомі.

Ми запропонували двом хлопням з 
Магнітогорська та Новосибірська, що 
сплавлялись на невеличкому плоту 
вслід ?а нами, об’єднатись у одну гру
пу. Вони з радістю погодились. Тому, 
що великою групою мандрувати веселі
ше, та й легше. Л ми з новими друзя
ми тримали щоденну юшку. Бо інже
нера з Новосибірська Віктора Серебря
кова та студента Магнітогорського гір
ничо-металургійного інституту Воло
димира Чистякова об'єднує давня 
дружба і рибальство. О, не завзяті ри
балки. Ми дивувались, як можна, лед
ве пройшовши перекат, миттю кидати 
весла і хапатись за вудки (па перека
тах чудово клює харіус). Після основ
них перешкод перекату трапляється ще 
немало підводних валунів. Ми міцно 
тримали весла і бувало, в останні се
кунди ледь встигали відгребти, а хлоп
ці спокійно вудили і всі каменюки про
ходили благополучно.

Зате щодня у нас була або ж юшка, 
або ж смажена, або ж копчена, так, 
так, копчена риба. Що амброзія! Куди 
краще харіус, копчений на вогнищі!

Дружба в поході. Сходяться люди, 
які раніше і не підозрювали про існу
вання один одного. А знайомлячись, 
виявляють стільки спільного. Робота і 
захоплення, улюблені письменники І кі
нокартини, погляди — все виявляється 
однаковим, чи майже однаковим. 
Дружба серед иезгед — цс гімн друж-

поговорить з тайгою
Починаючи з травня і закінчуючи 

глибокою осінню, з глухої уральської 
річки Біла перетворюється на поягвав- 
пепу туристську магістраль. Достатня 
трудність проходження маршруту I до
ступні підходи до річки, чудові краєви
ди, безліч екзотичних печер, серед яких 
є сталактвтопі — все це робить Білу 
привабливою для масового туризму, 
1 спускаються з вершин мандрівники. 
Вдень повз табір, де ми влаштували 
відпочинок, проходить по десятку груп. 
На чому тільки не пливуть люди! На 
байдарках і розбірних металевих чов
нах, на гумових плотах і понтонах, на 
плотах з автомобільних камер і з су
хих соснових колод... До Бєлорєцька 
ми їхали разом з хлопчаками, які хо
тіли зробити пліт з.., волейбольних 
камер,

Біла приваблива для туризму. Ало 
не тільки як спортивна річка. Бо ту. 
рчзм взагалі — то не лише спорт. 
Спорт і краєзнавство, і важко виді, 
лкти, що — на першому плані, а що — 
другорядне. З кожного походу приїжд
жаєш загартованим фізично. Ллє кож
ного разу набираєш нових знань, умін
ня, стаєш, ми б сказали, мудрішим. Ту
ристська подорож дає можливість не
наче охопити поглядом всю величезну 
країну, увібрали в себе ритм життя її.

Пригадується, як кілька років тому 
ми потрапили до гідробудівників Кем- 
ської ГЕС, що в Карелії. Оглядали ве
личезний водопад Вочаж, а потім ио- 
прохали у незнайомих дівчат, які саме 
йшли з роботи, дати голку. Ті запроси
ли до ссбо у вагончик, і доки один в 
нас. зашивав штормовку, а решта віді
грівалася біли електроплитки, точи
лись цікаві розмови. Дівчата розпові

дали про себе, про те, як з Північного 
Кавказу за комсомольськими путівками 
приїхали на будівництво, про труднощі 
в роботі Несміливість і скутість про
йшли п перші хвилини, і ми зрозуміли, 
що .ми, туристи, серед своїх. Скільки 
потім було таких зустрічей і дивних 
хвилин повного розуміння людини, з 
якою зустрівся щойно і скоро попро
щаєшся! Старпом з «Лєрмонтова», сто
рож Солоненького кремля, геологи на 
Важинці...

На Білій —• гі ж зустрічі. Ми позна
йомились з дідом Андріановнм з Каги, 
подружились з працівниками Мелеузь- 
кої лісосплавної контори; бригадиром 
сплавників татарином Фанілем Султа
новичем Султановим та водієм Гсною, 
з якими їхали від Бурзяна до. Салава
та. Дорога — жахлива, ліспромгоспів- 
ський «газик* кидало не гірше, аніж 
човен на хвилях. Ллє Фаніль Султано
вич обрдзився на наше зауваження;

— Я після війни тут на руках маши
ни переносив, щоб збудувати башкир
ський ліспромгосп, 1 мріяв про то до
рогу.

Він сказав цс з таким почуттям, з 
такою щирістю, що мп зрозуміли: для 
цього — це дорога життя. Як і для 
всього цього району. А потім ми пе
реїжджали по новому мосту, простому 
дерев’яному мосту, який бригада 
теслярів тільки-но збудували через рі
чечку Велнкпіі Аншак і, загнивши со
кири в бильця, перенурювала на бере
зі. Султанов зрадів. І ми зрозуміли і 
розділили його радість. Цей міст стає 
нашим.

А потім ночували у Верхньому Двій
ні у гостинних господарів; пили воду в 
холодного джерела, біля якого добрі 
люди збудували дерев’яний «грибок* з 
двома лавами, а якийсь гуморист напи
сав бляшану вивіску: «Ресторан
«Урал». Працює цілодобово». Ми ра
зом з нашими супутниками раділи цьо
му «грибку», який сигналізував, що 
важкий підйом на перевал закінчився, 
закінчився Урал і попереду — 12-кіло- 
мотровнй спуск в долину, і з господа
рями розділяли радість за сина, що по
вернувся з армії. Ми жили їхнім жит
тям. Що ці почуття краще сказав пост: 

«Я счастлив долею почетной, 
Моей спасительною ладанкой, 
что на Печоре я — печерский

• и что нн .Падоге я — ладожский».
...Що людей ьличе в мандри? Роман

тика? Спорт? Так. А насамперед — 
відчуття великої родини, вірного енна 
своєї батьківщини. Патріотизм.

(Далі буде).

І

(Продовження, Поч. в газетах 
за 1, 3 та 12 листопада). ПЕПЗЛЖ1 БІЛОЇ,
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СТАН ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ
«МОЛОДКИ КОМУНАР» на 12 листопада 1973 р.

красномовно характеризує роботу

На 100 чл. До рівня
влксм на 1.1.73 р,

64 — 172
58 - 76
57 - 43
61 •Ь 50
50 < ~ 262
50 — 620
49 — 336
48 ’ — 360
48 — 700
47 — !04
47 — 439
45 — 718
40 — 153
40 — 36 І
40 — 362
36 — 400
36 — 542
34 — 304
32 — 841
27 — 395
26 -5285
26 — 351
25 — 586

Новомирюродський 
Комааніївськнй 
Вільшансьііий 
НавоукраїнськіїГі 
Кіровоградський 
Добррвеличківський 
Онуфріївський
Новозрханґельськїій 
Олександрійський 
Знам’янський
Олександрійський 
МаловисківськиЙ
Ульяновський 
Петрівський 
Новгородківський 
Долин ський 
Бобриноцькай 
Голованівськнн 
м. Олександрія 
Снітловодський 
м. Кіровоград 
Устинівськнй 
Гайворонський.

Таблиця, наведена тут, . , ,
райкомів і міськкомів комсомолу по передплаті обласної мо
лодіжної газети. Хочеться повернутись думкою до показни
ків передплати, вміщених у нашій газеті за 20 жовтня, і 
проаналізувати. що, власне, зроблене за цей відрізок часу, 

Але погляньмо на кінець таблиці і побачимо, що деяк! 
райкоми і міськкоми комсомолу абсолютно незадовільно ор
ганізували роботу по передплаті. У Гайворонському районі 
поки що лише четверта частина комсомольців передплатили 
обласну молодіжну газету. Майже такий стан в УстннівСь- 
кс.му, Свігловодському за деяких інших районах. Незадо
вільна проходить передплата п містах Кіровограді та Олек
сандрії.

Часу залишилось небагато. Зараз необхідно докласти всіх 
зусиль, щоб рівень передплати був не нижчим, а витим а» 
минулорічний, щоб обласна молодіжна газета читалась у 
кожній сім’ї, де с комсомольці.

ПЕРЕМОГА
НАД ВОЛОДАРЕМ 
КУБКА

Ще ніколи під час перебу
вання в класі «А» кіровоград
ська «Зірка» не виступала так 
успішно в іграх на кубок Ук
раїни з футболу. Після пере
моги над Сєвєродонецьким «Хі
міком». вона в 1/8 фіналу зу
стрілася на своєму полі з 
командою першої лігп — запо
різьким «Металургом». Гра 
проходила при відчутній пере
вазі кіровоградців. Вже на 13-й 
хвилині їм надається право би
ти пенальті. Та Олександр Ко
тов влучив у воротаря.

Трохи пізніше той же Котов 
виправив свою помилку, І запо
ріжці розпочали з центру поля, 
Прагнучи стримати натиск «Зір
ки?, гості псе частіше вдаються 
до исдозволснтіх прийомів. 
«Черговий» одинадцятіїметро-

вий точно реалізував Валерій 
Притулів. Господарі поля що 
кілька разів мали можливість 
збільшити рахунок, але він так 
1 залишився незмінним — 2:0,

Чвертьфінальну гру «Зірка»! 
провела в Житомирі, де її су
перником був володар кубка 
минулого року — «Лвтомобі« 
лісі». Мало хто чекав, що йтуг 
кіровоградці матимуть переваг 
ту. Ллє і тут нони відкрили ра
хунок. Однак наприкінці основ
ного часу житомиряни встано
вили рівновагу. Доля матчу ви*, 
рішилася на Іб-Й хвилині додат
кового часу,

Отже, володар кубка вибув з 
розяграшу, а «Зірка» гратиме 
у півфіналі.

В. СТЕПАНОВ.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. «Книга в твоєму 
житті». (М). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. «Надбання 
республіки». Художній фільм. 
2 серія. (М). 11.40 — Концерт. 
(Ужгород). 15.20 — «Якутські 
зустрічі». Телевізійний доку
ментальний фільм. (М). 15.45
— «Нариси з історії нашої 
Батьківщини». (М). 10.15 — 
І. С. Тургснєв. Навчальна пе
редача з літератури. (М). 17.00
— Музичний антракт. (К). 
17.10 — «Зустрічі із старшим

Наша адреса і телефони
и—=- ті г ч III .і■ інт—к. Ца

316050. ГСП; Кірозоград-50, вуп. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
номсомольсьиого життя — 2*45-35, відділу пропаганди, 
•>ДДілу лист« І масово? роботи — 2*45*36, відділу вій« 
сьхово-патріотнчного виховання та спорту — 2-46-87«

БК 00823, І£££КЄ GHS7,

майстром». (Дніпропет
ровськ). 17.30 — Програма
«Вісті». (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Кругла одиниця». (М), 18.50
— Концерт. (М). 19.00 — «Ле
нінський університет мільйо
нів». (М). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
З хокся. «Динамо» (Москва)
— «Спартак» (М). 21.00 <—
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Про
довження хокся. (М). 22.00 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт фольклорних колективів 
союзних республік учасників 
міжнародного конкурсу на
родної музики «Золотпй пай- 
Лін». (ЛІ). 22.50 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Ж. Бізс. «Кармен». Вистава 
Київського театру опери і ба
лету їм. Шевченка. В перерві
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження вистави 
«Кармен». (К). В перерві — 
Вечірні новини. (К).

їй пятниця
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (М). 9.4:5 — Кольоро
ве телебачення. Л. Синельни
ков. «Хвилі над нами». Теле
спектакль. (М). 11.15 — «Ша
хова школа». (М). 11.45 — «8 
ефірі — «Молодість». (М). 
15.20 — Програма докумен
тальних фільмів. (ЛІ). 16.05 •• 
«Працює «Супер». (Дніпро
петровськ). 16.40 — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Соціалістичне зма
гання — в дії». (Кіровоград), 
17.15 — «На головних напрям
ках п’ятирічки». «Флагман 
чорної металургії». (Запоріж
жя). 18.00 — «Хроніка тиж
ня». (Кіровоград). 18.10 —
Для школярів. Зустріч юнко
рів телестудії «Орля» з гене
рал-лейтенантом К. Ф, Телегі- 
ним. (М). 19.10 — Конііерт.
(М), 19.40 — Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Олег I Айна». (М). 21.00 •*
Програма «Час». (М). 21.30 <“• 
«У концертному залі». Висту

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул, Глінкіі, 2

Зам. № 13471 

пає двічі Червоиопрапорнпй 
імені Александрова ансамбль 
віспі і танцю Радянської Ар
мії. (М). 22.(0 — Чемпіонат 
СРСР з баскетбола. (Чолові
ки). ЦСКА — «Динамо» (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00- 
Першість СРСР з вільної бо
ротьби. (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Творчий 
портрет народного артиста 
УРСР Дмитра Франььа. (К). 
20.40 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — М. Горький.
«Варвари». Фільм • листана. 
2 частини. (К). 23.00 — Вечір
ні новини. (К).

суботи
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Теат| «Дзвіночок». (М). 
10.00 - Теленарис. (М). 10.30 
— Кольорове телебачення, 
«Осінній вальс*. (М). 11.1,1 — 
«Актуальні проблеми науки І 

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
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культури». (М). 11.45 — Кон
церт. (М). 12.10 — «Для нас, 
батьки». (М). 12.40 — Кольо
рове телебачення. «.Міжнарод
ний День студентів». (М). 
13.19 — Художній фільм «Вол- 
га-Волга». (М). 15.00 — «Здо
ров'я». (М). 15.30 — Музична 
програма «За листами гляда
чів». (ЛІ). 16.00 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 16.30 — «По
шук». (М). 17.00 — Кольпропе 
телебачення. «У світі тварин», 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Концерт НІ з’їзду 
композиторів РРФСР. (М). 
19.35 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Пропа
жа свідка». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Соляріс». 
І серія. (К). 22.45 — .Вечірні 
новішії, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 
•- «Сьогодні — Міжнародний 
День студентів». Художній 
фільм «Ти, я і маленький Па
риж». (К). 12.4.3 — «0 ім’я
миру». (Одеса). 13.00 — Кон
церт заслужепого артиста 
УРСР М. Легоиького. (До
нецьк). 13.30 — «Народний те* 
лсунівсрслтст». «Кібернети
ка сьогодні». (К). 14.00 —
Мультфільм. « Бабуся-метели
ця». (К). 14.15 — «Я — гро
мадянин». (Харків). 15.45 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Ляльхопий театр. «Бар
вінок». (К). 16.15 - Для юна
цтва. «Ким бути?» (Дніпро-

пстропськ). 16.45 — Теле
фільм. (К). 17.45 — Концерт, 
(К). 18.15 — Першість СРСР
з вільної боротьби. (К). 19.00
— Програма «Вісті». (К). 19.30
— Сьогодні — Міжнародний 
День студентів. «їнтерклуб», 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». 21.30 — Концерт Ш 
з'їзду композиторів. II ВІДДІ" 
ленпн, (М). 22.40 — Спортнп- 
ла програма. (М). По закінч 
ченні — новини. (М).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00 

•-* Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М),
12.30 — «.Сільська година»,
(М). 13.30 — Екранізація лі
тературних творів. (М). 15.00 
-- «Товари — народу*. (М),
15.30 — Музика сьогодні. (М). 
16.15 — Міжнародна панора
ма. (М). 16.45 - Концерт. (МІ. 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей», 
(М). 18.00 — Телефільм «Зуст* 
Річі з професором Бада.тя« 
ном». (К). 18.30 — Для дітей» 
«Сонечко». (К). 19.00 — Про- 
грама «Вісті». (К). 19.30 "₽ 
Коннсрг-звіт майстрів мне« 
тецтв та художніх колективів 
Кримської області. В перерві
— «Па добраніч, діти!» (КУ. 
22.00 — Художній фільм «Со
ляріс». Друга серія. (К). 23.2В
— Вечірні повніш. (К).

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.
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