
Галина ГРЕЧАНЮК очолює ланку 
по вирощуванню просапних культур 

>■ колгоспу «Україна» Гайвороисько- 
іі го району. Вона секретар комсо- 
;• мольської організації, делегат XVII 
З з’їзду ВЛКСМ.

Фото В. КОВПАКА.

ХЛІБОДАРА ТРУД ЗВЕЛИЧЕНИЙ
А. НОВИЦЬКИИ,

другий секретар обкому комсомолу.
Завтра — День працівників сільського господар

ства. Радянський народ вшановуватиме тих, чиї
ми зусиллями створюється достаток у кожній 
сім'ї. І поряд з ветеранами у шерензі правофлан
гових соціалістичного змагання стануть сотні мо
лодих трудівників ланів і ферм.

Відчутний вклад молоді у нинішні жнива. По
над 500 молодих комбайнерів вивели свої машини 
на косовицю раяпі.ч зернових, 323 комсомольсько- 
молодіжних колективи перевозили врожай, 248 
комсомольсько-молодіжних бригад працювали па 
токах. Сьогодні, колі) вже підбито підсумки, ми з. 
гордістю називаємо імена переможців.

15 702 центнери зерна намолотив на комбайні 
«Колос» переможець змагання на приз газети 
«Молодий комунар» «Кращому молодому женцю 
Кіровоградщнни» комбайнер з колгоспу імені 
Фрупзе Долинського району Микола «Панкратов. 
Далеко за межами Маловисківського району відо
ме ім’я молодого комуніста з радгоспу «Мар’я- 
півський» Анатолія Самойленка, який видав з бун
кера комбайна 13 149 центнерів зерна, Бобрмпев.ь- 
кого —- братів Григорія та Павла Назаренків, які 
одними з перших підтримали ініціативу комбай
нерів Ростовської та Запорізької областей — ви
сокопродуктивно використовувати збиральну' тех
ніку. Молоді жниварі за 22 години безперервної 
роботи намолотили 2386 центнерів хліба.

Втілюючи в життя рішення XXIV з’їзду КПРС 
та XVII з'їзду ВЛКСМ, відповідаючи па Звернен
ня Центрального Комітету КПРС до партії, до 
радянського народу, Постанову ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель сільськогосподар- 

(Заківчення на 2-й стор.).

| ТОРЖЕСТВА В МОЛДАВІЇ
КИШИНІВ. (ТАРС). Радісне, світле свято прийшло на 

землю Молдавії. В єдиній сім'ї рівноправних братніх наро- 
8 діл Країни Рад трудящі республіки відзначають славний юві

лей — 50-річчя утворення' Молдавської Радянської Соціаліс- 
і зичної Республіки і створення Комуністичної партії Мол- 
I давії.
І 11 иговтпя тут відбулося спільне урочисте засідання Цевт- 
I рального Комітету Компартії Молдавії і Верховної Ради 
І . Молдавської PCP, присвячене ювілеєві.
і Бурхливими, довго не стихаючими оплесками, стоячи, зу- 
] стріли учасники урочистого засідання Генерального сскрега- 
> ря ЦК КПРС "товариша Л. 1. Брежнєва.

Слово надається товаришеві Л. І. Брежневу. Присутні 
І встають і зустрічають товариша Л. І. Брежнєва бурхливою 
І овацією. Звучать вітальні вигуки на честь КПРС, її Цент- 
І рального Комітету, Полігбюро ЦК.
І Промову товариша Л. І. Брежнєва з величезною увагою 
! та інтересом слухали всі учасники урочистого засідання. 
; мільйони людей у Радянському Союзі і н багатьох держи- 
І вях світу-
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄдНАТПЕСЯ!

ОБКОМУ АКСМУ

І
 Пленум
Унрпрофради

Завданий профспілкових ор
ганізацій республіки в справі 
посилення громадського конт
ролю за' роботою підприємств 
сфери обслуговування трудя
щих обговорено на пленумі 

> Укрлрофрадн, який відбувся 
з 8 жовтня, в Києві,

т Поїзд дружби в ЧССРПРАГА. (ТАРС). В столицю 
ЧССР поїздом дружби при
були КОМСОМОЛЬЦІ 1 молодь, 
які- працюють в радянській 
вугільній промисловості.

Під час десятиденного иере- 
Ібування в ЧехословаччинІ во

ни побувають на промислових 
підприємствах, у шахтах і 
рудниках різних районів краї
ни, зустрінуться з молодими 
гірниками — членами Соціа
лістичної Спілки Молоді, об- 

' міняються досвідом виробни
чої і громадської діяльності.

(РАТАУ).

НА УКРАЇНСЬКІЙ зем
лі — свято. І тут, в на

шому степовому краї, йо
го найяскравіші барви. Б 
містах 1 селах відбуваю
ться зустрічі з ветеранами 
війни, юнаки та дівчата 
йдуть до обелісків, щоб 
вшанувати пам'ять героїв- 
визволителів, тих, хто 
тридцять літ тому про
йшов з переможними боя
ми через всю Україну.

9 жовтня кіровоградці 
зібралися в обласній фі-ч 
гармонії. Тут відбулося 
урочисте засідання обко
му Компартії України, об
ласної Ради депутатів тру
дящих. В залі — кращі 
трудівники Кіровоградщи- 
ни, учасники Великої Віт
чизняної війни, 
воїни, делегації 
вих частин, які 
найменування 

МОЛОДІ 
військо- 

носять 
«Кірово-

градських», наші гості 9 
Башкирської АРСР.

Учасники засідання ві
тали почесних громадян 
Кіровограда двічі Героя 
Радянського Союзу гене
рал-полковника О. І. Ро- 
дімцева та полковника у 
відставці І. О. Самчука. На 
сцені поруч з прапорами, 
якими нагороджена Кіро- 
воградщина за успіхи у 
праці, бойові знамена вій
ськових частин і з'єднань, 
які визволяли наш край 
від ворога.

Слово для доповіді на
дасться першому секрета
реві обкому Компартії 
України М. М. Кобильча- 
ку. З великою теплотою і 
хвилюванням він говорить 
про безприкладний под
виг воїнів нашої багатона
ціональної Вітчизни у виз
вольному поході за Ра
дянську Україну, згадує

ищмеи’ вдай
НА ВІКИ!
про кровопролитні бої на 
Кіровоградщині, про ге
роїчні дії партизанів і під
пільників.

Тоді, в роки війни, Кіро- 
воградщину визволяли си
ни більш як ЗО націо
нальностей Країни Рад. І 
коли кіровоградці присту
пили до мирного будів
ництва, то знову відчули 
підмогу своїх братів. Тіль
ки Кременчуцьку ГЕС ра
зом з українцями будува
ли представники 41 націо-

До 30-річчя з дня визволення України 
від німецько-фашистських загарбників

нальності, на береги Дніп
ра йшли ешелони з 
підприємств 12 республік 
країни.

І так по всій Радянській 
Україні. Визволена від во
рога, піднята з руїн, вона 
знову розквітле і стала 
ще могутнішою. Більш як 
в 10 разів порівняно з пе
редвоєнним роком зріс 
обсяг промислової про
дукції в 1973 році, подво
ївся випуск продукції 
сільського господарства.

На трибуні колишній 
командир 32 гвардійсько
го стрілецького корпусу, 
двічі Герой Радянського 
Союзу гвардії генерал 
полковник О. І. Родімцев. 
Він розповідає про виз
вольні бої за Радянську 
Україну, про подвиг воїнів 

на Кіроеоград- 
щині.

Про успіхи в трудовому 
поході кіровоградців го- 

(Закінчення на 3-й crop.).

820 ‘ корпусу

Урочисті збори в Кіровогра
ді, присвячені 30-річчю визво
лення Радянської України 
від німецько-фашистських за
гарбників.

На фото: президія збо
рів. праворуч — в залі облас
ної філармонії.

Фото В. КОВПАКА.
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І ЩЕДРІСТЬ НИВ
ВІД ЩЕДРОСТІ ДУШІ...

полгосн} 
лоби і псі. 
Фото .'І,

Псі;: а с . ,ї іі- щ . .•ьярілш ... КІ’ЛСІШГЛЯД з 
ського рамэну.. Комсомолка зваг, що високих результатів можна

СЬОГОДНІ, напередодні 
свята працівників сіль

ського господарства, при
ємно привітати усіх моло
дих доярок області, які 
виборюють приз «Першій 
тритисячниці Кіровоград- 
щини». Уже в жовтні не
мало з вас заклали осно
ви тритисячних надоїв. 
Уважно слідкую за вашим 
трудовим суперництвом і 
радію за молодих: вони 
утверджують себе само
відданою, звитяжною пра
цею.НА РУБІЖ—ЧОТИРИ-

ХЛІБОДАРА ТРУДЗВЕЛИЧЕНИЙ
(Закінчення. Початок на 1-й crop.), 

ських продуктів у 197-1 році», комсо
мольські організації господарств Кірово- 
градщіпш провели значну роботу но ор- 
гані.іації соціалістичного змагання. Бе
ручи приклад із комсомольсько-молодіж
них іракторпих бригад колгоспів «.Друж
ба.» ІІовоукраїнського та «Родина» Уль
яновського районів, колгоспу імені Наді
йній Олександрійського та «Л^овтень» 
1 Іовомиргородського районів, що уклали 
договори па трудоге суперництво, моло
ді механізатори брали підвищені соціа
лістичні зобов’язання. Турбота про вро
жай була повсюдною. Районні штаби 
• 7Кші';.і-7-1 •, створені іірн райкомах ком
сомолу, розробили умови соціа.іістнчпо- 
г > змагання серед молодих комбайнерів, 
трак юристів, водіїв, встановили пере
хідні червоні вимпели. Активно працю
вали «прожекторнстії».' На жнивах діяли 
близько двох тисяч загонів «І\П».

■Д як настала нора заготівлі корміа 
для громадській о тваринництва, па І\і- 
ровоградщнні було створено 326 комсо- 
мольсько-моз'.іді/кнпх бригад та 
члени яких- підтримали почни тварпшш- 
ків Черкаської іа Донецької областей — 
заготовити півторарічний запас кормів. 
Силами комсомольців і молоді 
під ч 
було
1 164 813 тонни соковитих кормів.

«Закінчити сільськогосподарський рік 
до /Козінових свят». Цей заклик членів 
комсомольсько-молодіжної і ракторпої 
бригади колгоспу імені Шевченка Ново- 
українського району підхопили комсо-

.тапок,

області 
час республіканської о двомісячника 
і заготов юно -193 513 юпн грубих та

мольці і молодь усіх госио.і.чрств облас
ті. Гіде успішна бороіьбз за дострокове 
завершення взятих сеці.ілісіичііих зобо
в’язань. Адже комсомолія Кіркг/.н ра і- 
іцііиц вирішнл і: на .асідангі міжнарод
ного клубу молодих мехаиіза горів ра
портувати про ;у‘.’і;м..;.< ; <; завершення 
сільсьхогбсіюдарсь.лмр ;>• жу.

З хорошими трудозпми успіхами до 
свята прийшли молоді майстри хіашіш- 

Б.ш іько півтори тисячі їх 
:ріи «.Першій іріпіїсячіпіпі 

ЧіімзЛ’« мелолих 
зЬвііііий рубіж. 

:(ИІІ1 рівняються ПИ ІЮМ- 
Кок-.чеш-.о з Ііесвагків- 
радгоспу Другою імені 
нукрокомбінату Олск- 

ісіітнііу Сла-

ГІрИІІЦ 
иогОМния 
г.кбор.іоють : 
Кіропоградіцшіі! 
доярох вже передіїїли 
У своїй робо і : 
сомолку Ольгу 
ського відділку 
ІІетровського 
сандрівського району і а В 
встппську з колгоспу «Дружба» 1 Іово- 
унр.ІІІІСЬКОГ ' району, які сьогодні йдуть 
попереду.

. Ви тачальному року ударний фі
ніш» такий девіз мрлодих хліборобів 
і тваринників Кіривоградщішн. У цей 
ві.шові.'.а.іьнііп і папр\и.епіиї період, ко
ли нрохо.шть звітне-в и бі ьІІа кампанія, 
комі ієні комсомолу господарств-і під
приємств центр СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ИО.-.ПІІЧІ 
зосередиш па витаннях боротьби зі 
якість, на питаниях гласності і лісносіі 
соціалістичного змагання, впровадженні 
Досягнеш, науки і техніки, передового 
досвіду в сільськогосподарське »проб- 
ш итво, створенні необхідних культурно- 
побутових умов для молоді села.

Серед головних завдань юнаків і діз- 
чат села — технічний всеобуч. Там, де 
комітет комсомолу усвідомили це — на
слідки будуть відрадні. І немає сумніве 
в тому, що, згуртувавши свої ряди, ком
сомольці Кіровоградщіїни достроково 
виконають втяті підвищені соціалістичні 
еобов’язаїшя.

ТИСЯЧНИЙ
На кожній фермі є ще 

великі можлизості збіль
шити виробництво моло
ка. би, молоді майстри 
машинного доїгіня, вклю
чившись у змагання, пре
красно усвідомили це і 
робите багато для того, 
щоб достроково закінчи
ти плаз року. Звичайно, 
якщо протягом лактації 
добросовісно, по-науко
вому застосовувати роз
доювання корів, слідкува
ти за раціоном годівлі 
тварин, результати будуть 
хорошими. Зустрічаючись 
із правофланговими зма
гання — Валентиною Сла- 
встинською, Ольгою Ко
заченко, /Аарією Дзіною, 
розмовляючи з ними, від
чула, що молоді доярки 
намагаються використати 
сповна всі резерви, пере
довий досвід своїх стар
ших товаришів, і неабияку 
роль у підвищенні надоїв 
має участь в обласному 
конкурсі.

Сьогодні вже близько 
двадцяти майстрів ма
шинного доїння добилися 
тритисячних надоЇ8. Від 
багатьох чула: «три тисячі 
кілограмів молока — то 
не рубіж. Нам під силу і 
чотиритисячний». Дійсно, 
під силу. Завершальному 
року — ударний фініші

II. ОСІІІ ГОВСЬКА, 
доярка колгоспу «Ко
муніст» Нокоуирго- 
родського району, Ге
рой Соціалістичної 
Праці.ЮНІ ГІТАЛОВЦІ

Нас у Великих Троянах знають усі. І не тільки то
му, що в шкільну виробничу входить шістдесят пан- 
си.чьпішії.х, пай веселіших, пайнправпіших старшо
класників, які і пожарі уваги любля гь, і лекцію прочи
тати,'і з концертом вис і упити перед батьками. І le. 
можуть не знати нас \ сс.іі ще й тому, що не було в 
К( тгосііі! >му виробництві практично такого місця, де 
б не працювали-члени вирі бничої. Судіть самі: па 
колгоспному полі, на заводі по переробці зеленої ма
си, в саду, в городній бригаді, на свинофермі 
скрізь трудилися школярі.

Найбільше роботи було в .пінні і серпні. Ми обробляли 20-гек- 
тарннй кліпі кукурудзи, інші культури, всього понад -Ні га.

Ллє бригада — то не ii.ii.Kij ппробпича одіїїіиіиі. Вона її

пиховатсль. У праці ми краще пізнали один одного, виявили 
свої молі.і ип >с і і. Л як цікаво пройшои час у таборі праці іі 
г.ідіїочіїпку. Які гарячі баталії розі оря.тнея на волейбольних 
майданчиках, за шахівинцями, які корисні й цікаві лекції 
прослухали ми в ті дні, якими запальними були збори. А 
ввечері під голубі зорі літнього неба линули пісні... Завжди 
з цікавістю чекали виходу свіжого номера стіннівки «Юний 
ііга.юг.ець>. Протягом року їх вийшло 15.

Зараз, коли прийшла пора підсумовувати роботу, 
можна говорити сміливо: нинішній склад бригади з 
честю впорався з поставленнмп завданнями. Тепер 
приймаємо поповнення. Треба передати павички і 
вміння, здобуті під час літньої практики, тим, хто 
продовжуватиме традиції нашої виробничої.

Н. БОГАЧ УК, 
бригадир шкільної виробничої бригади Велико- 
троянівської середньої школи Ульяновського 
району.

» -ЧИ-

році на збиранні зернових комбайнери колгоспу імені Пеіровськсго Устнпівського районі 
ни ,Hvl Р’н.""’ ОЬАЧ, Олександр Н > Ж H H II, Леонід Д АРОВІ ЬК И Л іа Леонід П \ І Р1 М А П. Кож
ний з них яортн по дії 2 >11 гектарів і намолотив близько 5 тисяч центнерів зерни. Фою В КОВПАКА.

ПОНАД ЗО років тому 
розгорнулась одна з 

вирішальних битв радян
ських військ за Дніпро 
проти гітлерівських за
гарбників. У Другій поло
вині вересня 1943 року до 
лівого берега ріки ви
йшли війська Радянської 
Армії на протязі 750 кіло
метрів.

Форсування Славутича 
розпочалося майже одно
часно на багатьох ділян
ках від Лосса до Запоріж
жя. Війська Степового і 
Південно-Західного фрон
тів (з 20 жовтня — 2-го і 
3-го Українських фронтіз' 
під командуванням гене
ралів армії І. С. Консва і

гвардійської армії стійко 
і мужньо відбивали воро
жі контратаки. Тільки 9-го 
жовтня в одному бою на 
північній околиці села Но
ве Липове солдат І. Кон
дратьев знищив трьох гіт
лерівців, сержант Б. Шев
ченко — п ятьох, лейте
нант Г. Козаченко в руко
пашній сутичці заколов 
фашиста. Трьох ворожих 
солдатів захопив у полон 
сержант В. Молостов.

Ни північ від Кременчука 
недалеко під се іа Дерсїзки иа 
дільниці .'уюра Д-.іеокя фор
сували Гливу і пч і с дпаїїн* 
.3-ї армії. Першими перепра
вились черг-, рік? ’’ _'-и сі(>- 
леиьюій полк 252-ї Черг.оио- 
нрапориої .,і;<..іисььо: сірі-

До 50 річчя у 
визволення .»/ І 
Радянської 
України Від 

нінецько Фашистських 
загарбників______ .

ПА БЕРЕГАХ 
СЛАВУТИЧА
р. Я. Малинозського фор
сували ріку на території 
Кірозоградщини і Дніпро
петровщини. Битва за 
Дніпро набувала все 
більш жорстокого і запек-, 
лого характеру. Ворог 
безперервно переходив в 
контратаки, намагався ски
нути наші війська із за
хоплених плацдармів.

Ні вдень ні вночі не 
припинялась боротьба за 
розширення плацдарму на 
дільниці Мишурин Ріг. 
Відбиваючи ворожі контр
атаки, воїни 7-ї гвардій
ської армії виявили муж
ність і стійкісіь. За успіш
не форсування ріки і ово
лодіння Мишуриноріз.ь- . 
ким плацдармом 181 воїн 
був удостоєний звання Ге
роя Радянського Союзу, 
декілька тисяч нагород
жено орденами і меда
лями.

Війська 37-ї армії під 
команду самцям генерал-лей
тенанта Аї. II. Шоро.хіна в ніч 
на 28 вересня форсували 
Дніпро па дільниці Дереїв 
ка — Куцсоодіака. Частішії! 
02-ї гвардійської стрілецької 
дивізії захопили плацдарм в 
районі села Куцеволівкц.

Жорстокі бої йшли за роз
ширення плацдарму. Коман
дир відділення 310-го полку 
110-ї гвардійської сірілецької 
дивізії сержант І. В. Кузіїї 
швидко увірвався на околи
цю Куцеволівкц і зніішіш по
над 30 ворожих солдат. Потім 
поставив свій кулемет на до
розі і забезпечив гвардійцям 
можливість просуватися впе
ред. За цей подвиг 1. В Кузіп 
був удосіоепиіі звання Героя 
Радянської о Союзу.

Про масовий героїзм 
радянських воїнів у боях 
за Куцеволівський плац
дарм яскраво свідчать 
урядові нагороди. За рат
ні подвиги 218 хоробрих 
воїнів було удостоєно 
звання' Героя Радянською 
Союзу, а 3439 нагородже
но орденами і медалями.

З’єднання 5-ї гвардій
ської (командуючий гене
рал-лейтенант О. С. Жа
дов) в ніч на 3 жовтня пе- 
реправипись через ріїсу 
на острови Каска і Бука- 
решти на дільниці Табу- 
рище — Новогеоргіївськ. 
Бої на островах були ду
же запеклі, ворог часто 
переходив у контратаки, 
намагався скинути гвар
дійців у воду. Десятки 
гітлерівських літаків бом
бардували сміливців. Дні
про вирував.

Г..і »oiij тчи «іойові іаидапим, 
радянські ноїнн хоробро і 
стійко захища й, кожен метр 
визволеної землі дніпровських 
ОСІ ровів. У ході боїв на 
острові Каска зв язківеиь 39-го 

рілсізького полку 13-ї гвар
дійської дивізії солдат Сергій 
Виооршій у складних умовах 
швидко віднов іюиав перерва- 
нин зв’язок. 4 жовтня. коли 
гвардієць узяв у руку кінці 
проводу, щоб їх з'єднати, в 
нього влучила ворожа куля, 
і а рука Сергія стискала кінці 
провода, і телефонна лінія 
діяла.

Запеклі бої точилися на 
Старолипівському плац
дармі. Воїни з єднань 4-ї

лецькоі ДИВІ- і". Воріл ЧИННІ» 
шалений опір, намагався син
ії-чи підро діли наших військ 
с Дніпро. Воїни героїчно иід- 
опваиі гітлерівські коїіраіа- 
ки і іахонили плацдарм в ра
йоні хутора Д.иобки. За успіш
ну переправу через ріпу і 
створення Д ііобківського плац
дарму командир 932-го стрі
лецького полку, комуніст ма
йор Юрій Кярнловнч І лійко 
був удосіоьнніі звання Героя 
Радянського Союзу, нонкд. Г<9 
воїнів нагороджені ордена-им 
і медалями.

З єднання 46-ї армії 
форсували Дніпро на пів
ніч від Дніпродзержин- 
ська і захопили Аульський 
плацдарм, а частини 6-ї і 
12-ї армій переправились 
через ріку на південь від 
Дніпропетровська і ство
рили плацдарм на дільни
ці Військове.

Після успішного форсу
вання Дніпра на Кірово- 
градщині та Дніпропет
ровщині і захоплення важ
ливих ділянок війська 2-го 
і 3-го Українських фронтіз 
у другій половині жовтня 
розгорнули могутній на
ступ, в ході якого були 
розширені і об'єднані всі 
плацдарми на правому бе
резі Славутича від Нозо- 
георгіївська, Кременчука 
до Дніпропетровська.

Наступальні о.іерииії два* 
Українських фронтів заверши
лася великою перемогою. 25 
жовтня з'єднання 8-ї гвардій
ської і 46-ї армій внзнолнля 
від гітлерівських окупанті» 
важливі промислові цеінрв 
Дніпропетровськ і Дціпро- 
дзержніїськ, а з’єднання 5-ї 
гвардійської загальновійсько
вої і 5-ї гвардійської танкової 
армій 21 жовтня звільнили ра
йонний центр ііеірече, і на 
початку грудня — осіїовішй 
центр Придніпровського буро- 
вугільного «асеііиу Олек
сандрію і великий залізнич
ний вузол Знам'янку. Був 
утворений КремеїіяуцькО'Дііі- 
проіістровськніі с гратегічнінї 
плацдарм 450 кілометрі* по 
фронту і понад 100 кілометрів 
у глибину, який мав велике 
значення для визволення Пра- 
вобере ж вої' У к раїїіїї.

Форсування Дніпра ї 
утворення стратегічного 
плацдарму було яскравим 
зразком масового героїз
му радянських воїнів. Рат
ні подвиги воїнів дістали 
високу оцінку Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду. Тисячі солдатів, 
сержантів, офіцерів і ге
нералів — вірних синів і 
дочок російського, укра
їнського, білоруського, ка
захського, узбецького, 
грузинського, вірменсько
го та інших народів нашої 
Батьківщини були наго
роджені орденами і ме
далями, а 533 найхоробрі- 
шим воїнам тільки з де- 
в яти армій присвоєна 
звання Героя Радянського 
Союзу.

ї- АРТЕМЕНКО, 
кандидат ісюричник . 
наук, старший викла- •: 
Дач Кіровоградсько- 
1 О ЛСДІМС? .47'. Г І. Іме
ні О. С. Пушмма, 
учасчмь битви за 
Дитярв. J



---------- 12 жовтня 19УЇ року--------------------------------

До ЛО-річчя Радянської Молдавії
„МОЛОЛПІІ КОМУНАР“-------- —_______з стор

РОКИ 
ЗРОСТАННЯ

ЛБРИСІЇ кордонів Молдавії нагаду- 
v югь кетяг винограду. Півстоліття 
тому він міг би служити емблемою 
нашого багатого, але промислово 
неро.имиіу юго краю.

Сьогодні щоб намалювати ембле
му республіки, потрібно вписати у 
виноградне гроно силует турбіни або 
трактора, осцилографа або холодиль
ника, електронно-обчислювальної ма- 
дшши або суг.сю ткаппип. У пас за
раз за два тижні виробляється про
дукції стільки, скільки вип\скалось, 
наприклад, за весь 1940 рік.'

Щоб краще оцінити досягнуте, зга- 
■-> даємо, з, чого ми починали. До рево

люції вся промисловість країни скла
далась з дрібних майстерень. В сіль
ському господарстві майже дві тре
тини землі належало поміщикам і 
церкві. Селяни володіли мізерними 
наділами, до того ж обробляли їх 
вручну — лопатами і сапками. На 
всій території тодішньої Молдавії 
де було Жодного трактора.

1 знов-таки для норі « ни пня подивимось 
у сьигодіїііипін день республіки. Хоча пло
та Молдавії (Ті.< тисячі квадратних кіло
метрів) складає лише близько 0,2 процен
та території нашої країни, а населення 
<3.45 мільйона чоловік) — 1,5 процента на
селення країни, у нас нараховується зара: 
більше (іНО великих промислових підпри
ємств. Більше ста промислових виробів 
завоювали визнання па світовому ринку і 
експортуються у GO держав. Па молдав
ських полич і виноградниках працюють 43 
тисячі трйііторів, 12 тисяч комбайнів, 23 ти
сячі автоматнії та 251) тисяч інших сіль
ськогосподарських машин. Перетворення в 
Молдавії — закономірний для радянського 
суспільства процес. Суть мого — у підтя
гуванні раніше відсталих районів до рівня 
економічно розвинутих. Без неробіЛЬШСІІІІМ 
можна сказати, що в індустріалізації на
шої республіки брала і бере участь вся 
країна. Економіка Молдавії тисячами ни
ток пов'язана з іншими районами країни. 
З України Молдавія одержує вугілля, на<Ь- 
топродукти — і російського Поволжя, чор
ні метали — з Грузії і Уралу, ліс — з Ка
рельської і Комі автономних республік, 
сільськогосподарські машини — знов-таки 
з України, Північної» Кавказу, з Білору
сії У свою чергу відправляємо в інші рес
публіки продукцію легкої і харчової про
мисловостей. генератори, обчислювальну 
техніку, електроприлади.

Зміцнівши індустріально, вироб
ляючи більше половини їїїіціональїіо- 
го прибутку, за рахунок промисловос
ті, республіка продовжує залишатись

12 жовтня цього року 
минає 50 років від дня 
утворення Молдавської 
PCP. В 1910 році иоііа бу • 
ла -перетворена в союзну 
республіку. Про зміни, що 
сталися за цей час в со
ціально - економічному і 
культурному ікігггі рес
публіки розповідає секре
тар ЦК Компартії Молда
вії ПЕТРО ЛУЧИН- 
ськпп.

фруктовим садом країни, її всесоюз
ним виноградником. У сучасній Мол
давії виробляється 154 сорти високо
якісних марочних вин, багато які з 
них відзначені вищими нагородами 
на міжнародних виставках. Кожна 
четверга банка овочевих консервів, 
варення па столі радянської людніш, 
кожна четверта пляшка фруктових 
соків — також виробляється в рес
публіці.

В останні роки молдавські селяни 
завоювали репутацію експеримента
торів. Вони виступили ініціатора ми 
безпосереднього зближення і зрощен
ня галузей сільського господарства з 
промисловістю. Форми такого синтезу 
найрізноманітніші: зараз в республіці 
діють 170 радгоспів-заводів,,21 аграр- 
попромислове об'єднання, дссяікн 
великих міжколгоспних підприємств 
промислового зразка. Вони вплива
ють не лише на зростання виробни
цтва сільськогосподарської продукції 
але й на соціальний розвиток села.

По-перше, завдяки об'єднанню зусиль 
промисловості і сільського господарства 
пом'якшується сезонність у використанні 
сільської робочої сили. По-друге, з'являє
ться можливість колективно і в більших 
масштабах будувати в селах лікарні, са
наторії, спортивні комплекси.

1, нарешті, ще однії аспект змін, які 
відбуваються з республіці. Дорево
люційна Молдавія не мала жодного 
вищого учбового закладу. Кожні ві
сім жителів з десяти були неписьмен
ними. Зараз в республіці, як і скрізь 
в нашій країні, закінчується перехід 
до загальної середньої осві ги. На 10 
тисяч чоловік тут припадає студентів 
більше, ніж в будь-якій з європей
ських капіталістичних країн. В Мол
давії є своя Академія наук, 8 учбових 
інститутів, 68 науково-дослідних ус
танов.

Всі ЦІ ДОСЯГІ1СШ1Я ми з вдячністю 
пов'язуємо з непорушною дружбою 
радянських народів. Саме ця друж
ба — головний прискорювач нашого 
руху вперед.

АПН.

жампявжпвгавшзЕика

(Закінчення.
Початок па 1-й crop.).

ворили на засіданні бри
гадир формувальників за
воду «Червона зірка» де
путат Верховної Ради 
СРСР В. І. Гетьманець, го
лова колгоспу імені Карла 
Маркса Маловисківського 
району Герой Соціалістич
ної Праці В. 3. Мамуня, 
інженер комбінату «Олек- 
санДріявугілля» Герой Ра
дянського Союзу Л. Н. 
Тайгунов.

Виступають Герой Ра
дянського Союзу В. О. 
Верхолацуев та В, І. Пет
ренко. їх слово — про на
шу молодь, про те, як во
на вшановує героїв вій
ни, як вчиться в них муж
ності.

Зі святом кіровоградців 
вітали перший заступник 
Голови Ради Міністрів 
Башкирської АРСР Г. Р. 
Шафиков, представники 
військових частин, які виз
воляли нашу область від 
німецько-фашистських за
гарбників.

Учасники урочистого за-

ПОДВИГ ВАШ-
НА ВІКИ!

сідання з великим підне
сенням прийняли вітальні 
листи на адресу Централь
ного Комітету КПРС, Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР, Ради. Міністрів 
СРСР, Центрального Ко
мітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР, Ради Міністрів' 
УРСР.
1А ЖОВТНЯ на підпри 

, ємствах, в навчаль
них закладах міста трива 
ли зустрічі з делегаціями, 
які прибули до нас на 
свято. Увечері в кінотеат
рі «Комсомолець» відбув 
ся перегляд нового доку
ментального фільму, при
свяченого 30-річчю виз
волення Радянської Украї
ни від німецько-фашист
ський загарбників.

А вчора вулицями міста 
пройшли представники

грудрвих колективів об
ласного'центру, студенти, 
школярі. Вони несли квіти 
до пам’ятників В. І. Лені
ну, С. М. Кірову, до могил 
загиблих воїнів, до обе
лісків. На фортечних ва
лах було дано старт опе
рації «Пам'яті батьків гід
ні». Тут відбулася міська, 
комсомольська лінійка.

Сьогодні в Кіровограді 
об 11-й годині почнеться 
марш воїнів-ветеранів, ко
лишніх партизанів і під
пільників, воїнів місцево
го гарнізону і трудящих 
міста. На стадіоні спорт
клубу «Зірка» відбудеться 
мітинг вшанування ветера
нів Великої Вітчизняної 
війни, замайорять прапо
ри театралізованого вій
ськово-спортивного свята.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ.

О НОВІЙ збірці Володимира 
** Базилевського «Пора пере
льоту»*  є такі поетичні рядки: 

Красне лі-іо в зеніті.

* «Пора перельоту» (видавництво 
«Радянський писі меіпіпк, Киї»,

Бсзгом іи. Спориші.
Так святково па світі 
Невгамовній душі. 
Висне небо безкрає. ,
Нишкнуть вруна в теплі, 
Я себе повертаю 
Лицем до землі.

Далі поет малює чарівні кар
тини святкового світу праці і 
радості, де «свічада криниці 
під вербовим крилом», де на
ливаються золотаві пшениці,— 
світу, де «красна доля жива».

Не ради красивої пози, не 
ради красного слівця поет 
каже: «Я себе повертаю лицем 
до землі».

В новій збірці кілька тема
тичних розгалужень: автор 
оспівує романтику соціалістич
ної революції, героїку Великої 
Вітчизняної війни, звитяжні 
будні сьогодення, оте «красне 
літо в зеніті», де «красна доля 
жива». Всі три тематичні руна 
щільно сплетені між собою, 
одне з другим з’єднані, насна- 
жзні одними високими почут
тями синівської любові до Віт
чизни, до народу. Поет пильно 
вдивляється в життя, вловлює 
його виразні нюанси, знахо
дить деталі, що переплавлені 
жаром душі, стають художнім 
тлом поезії, дають цілісну кар
тину, образ. Є в збірці вірш 
«Ветерани».

Здається нам — воші як всі 
достоту: 

Йдуть на роботу, квапляться 
в завком.

Сімейні обмірковують турбопі,
З авоськамн стоять за молоком,— 

таьий буденний портрет них зви
чайних людей. Побутові деталі ніс 
більше відтінюють*цю  звичайність. 
Вони — люди скромні і непоказні, 

як цс і годиться справжнім бор
цям. Воші ііс б’ють себе кулаками 
в груди і не кричагь па ксіх пере
хрестях: «Ось ми!..». Тихенько ков
тають валідол, ціпочками підпи
раються, йдучи неквапним кроком 
десь обіч тротуарів гомінких«, ро
ки й недуги гнуть їх...

Ми вже вжилися в цю карти
ну, повірили в простоту і бу
денність людей, яких хоче.

ЛИЦЕМ ДО ЗЕМЛІ
оспівати автор. Та не поспі
шаймо з висновками, ми взнає
мо, які це люди.

...стримано і строго,
В костюмах ііраліиковпх як один, 
Вони стрічають свято Перемоги
У славшій день народних іменин. 
Поголені, урочисто-щасливі.
При всіх своїх медалях-орченах, 
Осяяні, як соняхи по змові.
Ідуть НОШІ — І молодіє шлях.
Під майном стягів, знехтувавши 

рани,
Тамуючи гучне серцебиття, 
Карбують крок на площі 

ветсрзші,
Білоголові динарі життя.

Цей вірш, безперечно, нале
жить до кращих поетових на- 
бутків, він написаний просто, 
дохідливо, несе багато щирих 
почуттів і емоцій.

Також піднесено написані 
«Смолоскипи» — про кому
ністів двадцятих років, «Брат
ська могила», «У музеї парти
занської слави в Яремчі», 
«Джаліль», «Балада», «Сгарі 
більшовики» та ін. Ці вірші 
сповнені бойового громадян
ського пафосу, в них багаю 
тепла і вдячності тим, хто за

войовував «красну долю», тим, 
хто відстоював її своїми грудь
ми в жорстоких поєдинках з 
ворогами, і біль за тими, хто 
поліг у цих поєдинках, світла 
пам'ять про них, і тверда віра 
в майбутнє, в безсмертя на
шої загальної справи. «Списки 
полеглих — минулого грізні 

уроки!» — афористично під
креслює автор.

Героїчне минуле надихає радян
ських людей па звитяжну працю, 
на трудові подвиги. І мовбі: про
довжуючи поіігуки доблеегі в бу
денному трудовому, житті, поет ве
де читача на будови, на завод, я 
робітничий гуртожиток, і скрізь 
знаходить вагомі деталі для ство
ріння образу нашого завзятого, 
неспокійного сучасника-творця. Ось 
характерне місце із вірша пр(Г ро
бітничий гуртожиток.

Вертали від будов ііаюмлено, 
Картоплю смажили на всіх 
І сперечалися над томиками 
ІІовіїиіх віршів не своїх.
Дуже тонко підмічено те головне, 

що притаманне нашій робітничій 
молоді, її «перші сонячні ілюзії, і 
простота, і чнстоіа», і нестримне 
прагнення у широкий світ, де зав
жди в «острів не відкріпнії ще — 
ііою б належало відкрить».

«Яхага дороги — жага пі шан
ця», — каже иьет, І цю могутню 
жагу оспівує в багатьох віршах — 
«Учитель» (в образі ного гзк наоч
но вбачається постаті. незабутньо
го - Гасили Олександров іч.і Су
хом пінського га його учнів), «Мон
тажник» («він — диригент ціібтпіх 
кранів»), «А молодість — тьрж.ііі 
жива» іа Інших.

Чільне місце в новій збірці 
В. Базилевського займає поема 

«Пора перельоту». В літера
турних холах її вже оцінено до
сить високо. Пора перельоту— 
це пора звершень, самовідда
чі, горіння на тому ділі, яке 
належить здійснити в житті, на 
віку, невідступність ні перед 
якими перешкодами. Поема 
звучить, ЯК МОНОЛОҐ-СПОВІДЬ

перед тими, хто загинув у бо
ротьбі за Радянську владу, і як 
клятва молодих поколінь до
вести справу до к'нця, достой
но продовжити справу батьків:

Гуде епоха жилами доріг, 
Випробуючи крила для польоту 
На мужність у ровесників моїх.
Для нас «Пора перельоту» дуже 

цікава тим, що в образах- поеми, 
пізнаємо художньо осмислене ге
роїчне минуле рідного краю, його 
людей. Нам здається, що автор 
зумів показати типові риси, непов
торних їх характерів, відтворити 
дух епохи, тривогу, любов, якій так 
і не вдалося розцвісти: «І хижий 
вигук. І в упор — свинец....... Ге
рой гине. Але:

...недалеко
У заростях густого коміїша
У впрій піднімаються лелеки. 
За ними гноя юність поспіша.
Це — юність твоя, молодий 

сучаснику, юність тих, хто йде 
і йде далі, несе смолоскипи з 
вогнем майбутнього.

Хочеться сказати, що В. Ба.шлсв- 
ський, як поет, дуже чу'і.піпнґі до 
природи, сміло бере її бнрпії І зву
ки у своїх віршах, живе |Ш- 
дощамн і болями • героїв. Дуже со
ковиті в нього метафори, поріїшпіі- 
пи «Сніг на колесах!», «Перестиг- 
лего сонця сонях осипає на трапп 
цвіт...», «Печатями копит ізвіріїлп 

коли». «Дерева, як вдови», — іа- 
міх свіжих знахідок в новій збірці 
чимало.

Дуже радує розмаїття рит
мів, чітка і вивірена музикаль
ність строф. Хотілося б навес
ти один дуже яскравий при
клад із «Ритмів моря».

/X морс било, море било. 
І ненавиділо й любило. 
Хвиль кавалерію котило. 
Протестування і струмило, 
і думало, і щось просило. 
Перепочивши-, знов крушило, 
Кришило СКС.ІІ І СІ0СІІЛ0 
У берім било, би.ю, било...

Проте, доводиться і заува
жити авторові, що деінде в 
його віршах є рядки невиразні, 
позбавлені художньої новизни, 
тільки й того, що заримовані, 
як, наприклад:

Ідуть мега.туріи гордо.
Віднині — передові.
Побили сіарі рекорди, 
А завтра поб'ють мові.

Та те треба застерегти: не 
піддаватися оманливому зву
чанню слова. От поет уподобав 
слово «крівця», і вжив його 
кілька раз, навіть там, де воно, 
нам здається, своєю зменше
ною формою не зовсім підхо
дить: «Чорну цю землю рясно 
крівця окропила». Та і взагалі 
повторювати одне слово кіль
ка раз — явний недогляд. Це 
не придає загалом соковитій 
мові нових барв.

Нам зрозумілі високі поето
ві пристрасті. Життя надихає 
його на активний творчий по
рив, і в цьому пориві він зна
ходить свої теми, своє слово. 
Кредо його чітке.

Не шкодуй життя в ім’я 
добра.

Гартуй себе для чесної 
роботи.

Чесна робота поета — слу
жіння народові.

Олександр МОТОРНИЙ, 
член Спілки лисьмеїіни- 

. кін України.
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МИНУЛО 100 РОКІВ з дня 
■НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО 

.російського живописця 
М. К. РЕРІХА (1874-1947 рр.)

Кажуть, геній народжується 
однії раз за сто літ. Не знаємо, 
коли народиться людина і худож
ник, подібний Миколі Реріху, але 
час виправдує твердженая сучас
ників цього неповторного митця 
про велич його постаті у світово
му мистецтві.

Реріх, прожив порівняно трива
ле за роками і багатюще творчим 
покликом і звершеннями творчи
ми життя. Художник, досліднику 
вчений, мандрівник і в усьому — 
великий гуманіст, Реріх залишив 
великий доробок, що став цінним 
вкладом в скарбницю російського 
•і світового мистецтва. Далеке ми
нуле слав’янської Русі 1 народів 
CxoAyj *х легенди і міфи в тала
новитому переказі Реріха ожили 
для нас у картинах, які захоплю
ють не тільки своїм романтичним 
піднесенням, красою, чаруючою 
владою майстерності, але й вірою 
в кінцеву перемогу благородних 
ідеалів людства.

Підкреслюємо останні слова, бо 
*го е суть творчості великого ху
дожника.

Невтомний дослідник, Реріх прожи
вав у більшості країн Заходу і Сходу. 
Рідна Росія — сорок два роки, сімнад
цяті» років — Індія, два — Фінляндія, 
трн — Америка, два — Китай, півто
ра — Тібет, одни — Монголія, один — 
Франція, один — Англія, по нівроку — 
Швеція, Швейцарія. Бував в Італії, ІІІ- 
(меччвні, Єгипті, Японії, на Цейлоні, 
Я «і, Філіппінах та в інших країнах.

Красу і подвиг він шукав у всьому і 
в різних куточках землі. Краса і под
пит — і вічні, і такі, що є рушійною 
силою духу людського.

<Ви ВВЗНОЧаСТС МОЄ мистецтво

ДЖ. НЕРУ І М, К, РЕРІХ,

„КОСМОНАВТ

як героїчний реалізм. Мені ра
дісне таке визначеная. Подвиг, ге
роїзм завжди були зовучими. 
Людство шукає подвигу, боре
ться, страждає... Серце хоче пісні 
про прекрасне. Серце творить в 
труді, в шуканні вищої якості», —- 
говорив Реріх. І природно, що са
ме Реріх напередодні другої сві
тової війни став ініціатором за
клику до урядів усіх держав світу 
укласти пакт про’ охорону історич
них пам'ятників, який знайшов 
гарячий відгук у великих гума
ністів землі.

Назавжди нам залишиться за
клик Миколи Реріха:

«Що було, то було, 1 хай воно 
не затьмарює майбутнього. Гань
ба бути песимістом. Не дарма ми 
мріяли про краще майбутнє. По
кличемо його всією міццю духу, 
Відчуємо, що воно — прекрасне 
майбутнє — можливе. Можливе в 
незаперечній реальності, в стрем- 
лінні до високої якості повсяк
денної праці, до радісної творчос
ті і добротворчості. І не мала си
ла людини, прикладена до загаль
ного блага, до загального посту
пу. Кожне сходження кличе впе
ред, вперед, вперед!».

Молодий читачу, заглянь е біб
ліотеку, прочитай про Реріха, тор
кнись душею до його творчої сили, 
сили духу і оптимізму.

ВОЛОДИМИР
Десять років тому, 

12 вересня 1964 року, 
на орбіту ^хупутника 
Землі вперше у світі 
було виведено триміс
ний пілотований кос
мічний корабель «Вос
ход» з екіпажем у 
складі: В. М. Комаро
ва, К. П. Феоктистово, 
Б. Б. Єгорова.

Десять років тому 
світ дізнався про Во
лодимира Комарова.

Рано пішов з життя 
космонавт..,

Та він живе у серці 
матері-Вітчизни. Він 
живе в серці кожного 
з нас.

В 1967 році із стапе
лів Балтійського заво
ду в Ленінграді зійшло 
науково-дослідне суд
но Академії наук СРСР 
«Космонавт Володи
мир Комаров». Воно

ШАРИ“
призначене для забез
печення польотів кос
мічних кораблів. Веле
тенські білі шари на 
палубі — захисні сис
теми параболічних ан
тен від негоди і штор
мів абсолютно прозо
рі для радіохвиль, Ан
тена всередині шара, 
що міститься на носі 
корабля, досліджува
тиме верхні шари ат
мосфери і прийматиме 
сигнали з космічного 
корабля. Антена все
редині кормового ша
ра служить для пере
давання на борт кос
мічного корабля і зон
дування верхніх шарів 
атмосфери. .Передба
чені стабілізуючі при
строї. Є антени для 
радіо-телеграфних пе
реговорів з космонав
тами, для переговорів 
з Землею, вимірів пз-

раметрів та інших ці
лей. Екіпаж корабля 
складається з 115 чо
ловік, а експедиції — 
з 125.

Судно вже забезпе
чувало польоти «Сою- 
за-4», «Союза-5», «Со- 
юза-6», «Союза-8», 
«Союза-9» та інших 
космічних кораблів,

У серпні 1967 року 
друзі і соратники Во-' 
лодимира Комарова — 
космонавти зустріли 
свого космічного бра
та в образі науково- 
дослідного судна. Во
ни подарували 'коман
ді фотографію нового 
корабля з написом: 
«Екіпажу корабля «Во
лодимир Комаров»' з 
побажанням успіхів у 
плаванні, міцного здо
ров’я і великого щастя 
в житті, 19.08.67 р.»,

НА ФОТО: НАУКОВО- 
ДОСЛІДНЕ СУДНО АКА
ДЕМІЇ НАУК СРСР «КОС
МОНАВТ • ВОЛОДИМИР 
КОМАРОВ» В ЯЛТИН
СЬКОМУ ПОРТУ.

м. ножнов.
Фото автора.

м. Кіровоград. ■

ПОНЕДИОК

ХЛІНОГОБСЬКА
Слова Г. Шевченка. Музика О, Кондратенка,

Коли з країв далеких журавлі 
Через моря повернуться в Росію, 
Ми припадем до рідної землі, 
її добром і радістю засісм.
Приспів: Сіється, родиться золота пшениця, 

Вражаїться, колоситься жите І пшениця. 
Колосом вагомим добірного зерна, 
Нехай шумить колгоспна сторона.

Коли до нас приходить Повий рік,
Своїм годинам відлік починає, 
Переступивши весело поріг. 
Ми всіх знайомих зерном посипаєм,

П р я с п і в.
На рушники весільні молоді.
Стають щасливо в зе.тсні-розмаї,
1, щоб не статись горю та біді, 
Батьки їх терном щедро посипають.
II рмспі в: Сіється, родиться золота пшениця,

Врожаїгься, колоситься жито і пшениця, 
Колосом вагомим добірного зерна, 
В; ай шумить колгоспна сторона.

Э Нашодрееа ітелефони
316050. ГСП, Кіровогргд-50, пуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи —• 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46*87.

БК 06268, Індекс 6! 197,

перед виходам
НА РИИГ...
• ТРЕНЕР ДІЛИТЬСЯ ДУМКАМИ

ПІДБИВАЮЧИ підсумки виступів 
боксерів області за останні два роки, 

варто відзначити, що в нас значно по
ліпшилась навчально-тренувальна робо
та, підвищилась майстерність у цьому ви
ді спорту. Під час фінальних поєдинків 
VI спартакіади УРСР з боксу, які трива
тимуть в січні в Дніпропетровську, ми 
розраховуємо потрапити в десятку кра
щих, Надія — на майстра спорту СРСР 
Михайла Литвинова.

його конкуренти — майстер міжнародного • 
класу з Харкова Олег Ліфанов, дворазовий 
чемпіон республіки Віктор Мойссєнко з До
нецька, призер молодіжної першості СРСР 
Олександр Бугеико. Мойсеєнку Литвинок про
грав у рівному бою, а в Бутенка з мінімаль
ною перевагою виграв. Таким чином, визна
чаючи місце Литвинова, варто передбачити, 
де ці боксери зустрінуться. Можливо, в тому 
ж півфіналі або жереб зведе їх в першому 
ж крузі. Але тоді тому, хто програє бій, не до
ведеться вдовольнитися навіїь 16 заліковим 
місцем.

А ось у дворазового чемпіона України серед 
молодих боксерів Володимира Маркова ще

досвідченіший суперник — минулорічний чем
піон Європи, бронзовий призер 1-го чемпіона
ту світу, заслужений майстер спорту Анатолій 
Клімаков з міста Жданова.

При щасливому жеребкуванні ми спо
діваємось на хороше місце майстра 
спорту Анатолія Савчука, хоч на мину
лому чемпіонаті республіки Він несподі
вано програв кандидату в майстри спор
ту Олександру Іванову з Донецька, який 
потім став володарем кубка під час фі
налу першості країни.

В добрій форм: нині каші вихованці; пере
можець двох всесоюзних турнірів Генна дій 
Пахомов і призер центральної ради ДСТ 
«Авангард» Микола Куреньов. Залікові очки 
також спроможний принести команді майстер 
спорту Анатолій Панасенко, не підлягає сум
ніву і репутація молодого лсгковагоаііка Ана
толій Лебедева. Під час липневого трукіру в 
Жданозі пін був на п’єдесталі шани, переміт
ити чемпіона ВЦР11С Анатолія Грнщука і ти
тулованого майстра міжнародного класу Ана
толія ІНкІтенка (Львів). Претендуватимуть 
також на залікові .місця, ми так вважаємо, 
Сергій Медведев. Володимир Григоренко, 
Олександр Пейсахович, Олександр Грнзогла- 
зов.

Але прогнози є прогнозами... Визнача
ти наперед шанси боксерів важко, бо 
нині у боксі, як ніколи, змінюються ліде
ри. Критерієм оцінки будуть виступи на
ших спортсменів під час всесоюзних тур
нірів. А поки що слід посилено готува
тись до кожного з них. Щоправда, боксе
ри чекають від ДСТ належної допомоги. 
Поки що жоден із заходів, які було на
креслено для підготовки команди до 
-VI спартакіади УРСР, не виконуються,

А. ЛПІХЕЄВ, 
старший тренер збірної команди 
області з боксу.

ПЕРША 111-0:1'».:..»». 10.25— 
Кольорове телебачення. Літе
ратурне читання. 10. ТиняноЛ 
«Кюхля». (М). 17.00 — «МямК» 
на школа». (М). 17.30 — «То
бі, юність». (М). 18.00
«День за днем». (Кіровограді« 
18.10 — «Людина і закон») 
(Кіровоград). 18.40 — «Зустріч
ний план Карельської ЛРСР— 
в дії». (М). .19.25 — Кольорово 
телебачення. Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм 
«Сім’я Тібо». 1 серія. (Фран
ція). 21.00 —■ Програма «Час», 
(М). 21.30 — «Сторінки твор
чості поета Олексія Суркова»» 
(М). 22.20 — Кольорове теле
бачення.' «Спортивний щодем- 

. ник». (М). 22.30 — Першість
СРСР з шахів. (М). 22.45
Новини. (М).

•• ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05-Ч 
Ваша афіша. (К). 17.10 —
«Подвиг залізничників*. (Дні- 
пропетровськ). 17.4о — Кольо» 
рове телебачення. Для школя
рів. «Соїшчпе- коло». (К). 18.00 
— До 30-річчи ВИЗВОЛСИНІІ Рк- , 
дянської України від фашист
ських загарбників. «Комен
дантський час». Вистава. 
(Харків). В перерві — програ
ма «Вісті*. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 -• 
КЦюепопея «Визволений»', 
Фільм 1-й. «Вогняна дуга», 
(К). 23.00 — Вечірні новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05-*- 
Кольорове телебачення. Ран- 
нова гімнастика. (М). 9.20 -* 
Новини. (М). 9.30 — Кольоре- 
не телебачення. Програми 
мультфільмів. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «Сім’я 
Тібо». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 1 се
рія. 16.45 — За накреслен
нями XXIV з'їзду КГІРС. 
Наш огляд. «Резерви — на 
службу виробництву». (Дні
пропетровськ). 17.15 — Доку
ментальний фільм «Справж
ня людина». (К). 17.30 — 'Для 
дітей. Мультфільми. (К). 18.0(1 
— Новини. (М). 18.15 — Ко
льорове телебачення. «Загад
ки і відгадки», (М). 1Б.30 —
«Людина і закон». Передача 
перша. (М). 19.00 — «Школи
Гіталова*. (Кіровоград). 19.3(1 
— Кольорове телебачення. Тс? 
левізійннй багатосерійний ху? 
дожііій фільм «Сім’я Тібо»;' 
2 серія. (Франція). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею: «Спар,- 
так» — «Хімік». (Восхре- 
сенськ). 3-й період. (М). 22.20 
— Кольорове телебачення. 
Концерт класичної музики, 
(Ленінград). 22.45 — Нови
ни. (М). *

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00—< 
Новини. (К). 11.15 — Концерт 
камерної музики. (К). 11.35 -- 
«Шкільний екран». Українську 
література для учнів (0 кла
су. (К). 12.15 — ДокументалМ 
ний фільм. «Крила перемоги», 
(К). 13.05 — Кольорове тсл§- 
бачення. Естрадний концерт, 
(К). 15.35 — Кольорове тсле? 
бачення. «Природа і людина», 
(М). 16.05 — Концерт колектц- 
віз художньої самодіяльності. 
НДР і СРСР. (М). 10.35 -*
М. А. Шолохов. «Донські опо
відання». (М). 17.35 — Кольо
рове телебачення. «Щасливе 
сонце над нами». (М). 18.00-^ 
Телефільм «Морська піхота»» 
(К). 18.30 — Для дітей. -Ма? 
заїка дружби». Концерт. (КЕ 
19.00— Програма «Вісті». (КЕ
19.30 — «Сатиричний об’єк
тив*. (К). 19.50 — «Вітчизно
моя неозора». (К). 20.50 -4
«На добраніч, діти!». (КЛ 
21.00 — Поограма «Час». (М/1
21.30 — Кіноепопея «ВнзвДО
лення». Фільм 2-й. «ІТрорнвЛ 
(К). 22.55 — Вечірні попи*
ни. (К).

ІВИИІИИИВИИИИИИИИИИИе

ФУТБОЛ „ДИНАМО« — „ЗІРКА“ - 2:2
Не дуже стійке турнірне становище в кіровоградської «Зірки», яка знаходиться зараз на ві

сімнадцятому місці. На 36-й ігровий день вона у Хмельницькому зустрілася з місцевими дина- 
мівшім». В першому колі матч між цими командами закінчився перемогою «Зірки» — 2:0. Гра 
розпочалася атаками гостей. На 12-й хвилині їх нападаючий Віктор Стеценко примушує дина- 
мівціп починати гру з центра поля. Результат 1:0 на користь «Зірки» не змінився до кінця пер
шого тайму. На початку другої половини помилка захисника кіровоградців Валерія Притуліна 
дозволяє господарям поли зрівняти рахунок — 1:1. Згодом хмельиичани забивають другий гол. 
Наприкінці поєдинку кіровоградець Олександр Ііценко робить рівновагу •— 2:2.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПОГОДА
Вдень 12 жовтня на тери

торії області і міста Кіро
вограда передбачається мін
лива хмарність, без опадів. 
Вітер змінних напрямків 4— 
7. метрів на секунду. Темпе
ратура повітря по області 
И—19, по місту 10—18 гра
дусів.

Кішка — 
друг людини?

Жителька канадського місту 
Ванкувера Тереза Бєріо від
повідає па це питання не без 
підстав. Якось Тереза ЛІдвв, 
не вчаділа, але її врятувало 
кошеня Бсбі. З тих пір'мнніиГ 
ло 16 років. В квартирі Те.ре* 
зн поселилась інша кішка. І от. 
днями прийшла її черга від£ 
значитись. Коли вночі, з чоліу. 
віком Терези трапився серце« 
вий приступ, кішка скочила, 
ло. неї па ліжко, почала Г<1£. 
лоспо 'нявчати, ■ дрялатней 
аби розбудити господарник- 
Завдяки цьому вдалось сво«; 
часно викликати «Швидку дот 
помогу», • чІ.р.

Зараз Оріїль Бсріо вндужууі 
о Тереза змушено розривад’ 
тиск між чоловіком і піддйі 
пою твариною: з того. часуч 
як господар потрапив до лдд 
карні, засмучена кішка від« 
мовляеться їсти і пити. І

А. ПАЛЛЛДІН, 1 
власкор АПН. 1 

"редакторе." ПоГрІБНИЙ 
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