
Піонери і школярі! Палко любіть Ра

дянську Батьківщину, добре вчіться,

(контрольный ÖH

оволодівайте трудовими навичками! Го

туйтеся стати активними борцями за

справу Леніна, за комунізм!

(Із Закликів ЦК КПРС до 57-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).

ДО УДАРНОГО
ФІНІШУ

В колгоспі імені Леніна на ібпраииі кукурудзи, со- 
ляпшяку і буряка ударно несун» трудову вахту, при
свячену 57-м роковинам Великого Жовтня молоді 
хлібороби. Члени комсомольсько-молодіжного екіпа
жу Валентин Холявицький та Вікгср Чорний комбай
ном «Хсрсоиець-7» щодня скошують качанисту в а 
площі 8—10 гектарів при нормі 4,І гектара. Вже зі
брали цієї культури на 85 гектарах. В засіки держа
ви відправили 4300 центнерів кукурудзи/

Комсомолець Юрій Цюпко трактором Т-І-іО забез
печує безперебійне транспортування солодких коре
нів від комбайна кавалера ордена Леніна Бориса 
Іващука.

На збиранні соняшнику відзначився переможець 
нинішнього року серед молодих комбайнерів району 
Василь Тітомир Другі жнива Василя — теж ударні: 
він намолотив вже близько трьох тисяч центнерів на
сіння соняшнику.

В. ЛЕВИЦЬКИИ, 
інструктор Вільшанської о райкому комсомолу.

ВЧИТИСЬ
МУЖНОСТІ
в ГЕРОЇВ

29 жовтня п школах, професінно-тсх-
нічних училищах відбудеться урок
мужності «Ніхто не забутий, нішо не 
забуте», присвячений 30-річчю Перемо
ги Радянського Союзу у Великій Віт-
чизняніп війні.

Молодь Країни Рад. вихована в ду
сі високої ідейності-і вірності Вітчизні, 
вирушає в життя, завжди звіряє свій 
крок з ділами і помислами старшого 
покоління. Юнаки вчаться у ветеранів 
війни і прані відданості своєму иаро- ----- ------------ -- М1)ду, рідній партії, у героїв війни 
вчимося мужності і патріотизму.

Готуючись відзначити свято Перемо
ги, 30-річчя визволення Радянської 
України від німецько-фашистських за
гарбників, комсомольські організації 
області значно поліпшили свою роботу 
з військово-патріотичного виховання 
молоді. Тисячі юнаків і дівчат побува
ли в походах «Шляхами слави бать
ків», зустрілися з ЕОЇнамн-ветеранамп, 
зібрали багато матеріалів для музей
них кімнат, взяли шефство над інвалі
дами війни, доглядають пам'ятники.

З метою дальшого покращення ідей
но-політичного та військово-патріотич
ного виховання учнівської молоді, ши
рокої пропаганди безприкладного по
двигу радянського народу, Комуніс
тичної партії і Ленінського комсомолу 
в роки Великої Вітчизняної війни сек
ретаріат ЦК ВЯКСМ. колегія Міпіс* 
•герства освіти СРСР. Державшій Ко
мітет Ради Міністрів СРСР по профе
сійно-технічній освіті постановили про-
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81Л КІРОВОГРАДЩИНІ —

БРАТИ З РАДЯНСЬКОЇ 
КИРГИЗІЇ
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Для неї любо слу
хати осінь, слухати 
землю, слухати жит
тя. Гіо ж з усіх чу
дес ііайголовіїіпіс 
для неї музика. І її 
вона повністю від
дається на заняттях 
в музшколі. З такою 
ж самовіддачею пра
цює Наташа ЧЕРНЯ
КОВА і в своему кла
сі Кіровоградської 
СШ А& 14.

Фото Л. ІОДНІОГ.

вести 29 жовтня в усіх школах і про
фесійно-технічних . училищах уроки 
мужності Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте». Бонн присвячуються 30-річчю 
Перемоги над гіїлерівським фашизмом.

Мета уроку - - допомогти учням, і 
стуленим глибше зрозуміти подвиг 
радянського народу, тісний зв’язок на
шого героїчного минулого з сьогоден
ням, осмислити титанічні зусилля пар
тії, нашої держави но перетворенню в 
жптгя величних планів комуністичного 
будівництва. Програми миру, пакрес- 
-деної XXIV з'їздом КІІРС.

Зміст уроку мужності — це колек
тивна розмова про вірність Вітчизні, 
про радянський патріотизм і проле
тарський інтернаціоналізм, про подви
ги воїнів, партизанів, підпільників, 
трудівників тилу в роки минулої війни.

В ході уроку необхідно всебічно об
говорити, як молоде покоління країни 
продовжує подвиг батьків, виконує рі
шення XVII з’їзду ВЛКСМ. навчанням 
і практичними трудовими ділами дово
дить свою вірність Вітчпзиі. Комуніс
тичній партії, вірність славшім тради
ціям Ленінського комсомолу. Варто 
провести зустрічі з воїнами-ветерапа- 
ми Перед ними піонери і комсомольці 
мають скласти рапорт про своє навчан
ня і громадську роботу.

В період підготовки до уроку муж
ності необхідно, щоб юнаки та дівчата 
якнайбільше дізнались про подвиги 
людей, які працюють па підшефному 
підприємстві чи в колгоспі, записали 
спогади ветеранів. Варто провести бе
сіди, диспути па військово-патріотичні 
темп, тпмурівські рейди, підготувати 
фотомонтажі, відвідати музеї, влашту
вати змагання з багатоборства ГПО 
тощо.

Урок мужності має пройти в кожно
му класі, в кожній навчальній групі, в 
кожному піонерському загоні. І його 
організаторами тут повинні виступити 
педагоги, комсомольські і піонерські 
працівники.

Рік видання XV 
MS ВО (1922}.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАНІ ЕСЯІ

WA £ ЯПк ЯК.ЯЬ ЯК »

ГАЗЕТА СХОДИТЬ 3'1939 РОКУ.

»КОМУ лксму

СУБОТА, 26 жовтіїн 1974 року •

^зшививоря
*3 ДАВАЛОСЯ, есе підго- 
** товлено до звітно-ви
борних. Червоний куто
чок по-святковому уро
чистий, бойові номери 
«Комсомольського про
жектора», заклик «Комсо
мольці і молодь! Втілимо 
в життя рішення XVII з'їз
ду ВЛКСМ!» — на найвид- 
ніших місцях. Час уже й 
розпочати. Та що це? Вже 
пів на п яту, а комсомоль
ців обмаль. «Половина з 
іих, що не з'явилися — на 
зміні», — пояснили. На
решті, збори розпоча
лися.

Багато гарних, палких 
слів виголосив Павло Да 
нильчєнко, звітуючи пе
ред товаришами пре ро
боту цехової комсо/иоль- 
ської організації за мину
лий рік. Говорив і про не
обхідність виховувати мо
лодь в дусі комуністичної 
моралі, і 
ховання.
пинився 
«Головна 
сказав

В КОМСОМОЛІ

про трудове ви- 
Докладніше зу- 

на недоліках, 
наша вада, — 

секретар, — не

Ціна 2 и on.

РОЗВОРУШИЛИСЯ • ••

ЛИШЕ НА ЗБОРАХ
ПІСЛЯ ТОЮ, ЯК СЕКРЕТАР

І ТОВАРИШАМ
АБО 
СКАЗАВ ПРАВДУ І СОБІ,

6МІЄМО ми жити по-норча- 
ГІНСЬКИ. Замість КОМСО
МОЛЬСЬКО» гарячої вдачі— 
байдужість, замість ціка
вих бойових справ — пов
на відсутність ініціаіиви».

І дійсно, немає серед 
молоді механоскладаль
ного цеху № 29 Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів
жодного, хто б боровся 
за високе звання «Моло
дий гвардієць п ятиріч- 
ки». Школа комуністичної 
праці ось уже три місяці 
не функціонує, завалена 
робота штабу «Комсо
мольського прожектора», 
шефські зв'язки з піоне
рами школи № 27 існують 
лише на папері, культма
сова робота зовсім не 
проводиться, проте, про
цвітають прогули, заліз
нення на роботу та звич-

на штурмівщина наприкін
ці кожного місяця. Робо
та, звичайно, ведеться, 
але надто неактивно. Не
має належного зв язку з 
партійною організацію та 
адміністрацією. Бюро ко
мітету комсомолу не зав
жди в курсі справ цеху. 
Замість того, щоб випе
реджувати події, комсо
мольські ватажки дізнаю
ться про них чи не остан
німи. Певно ж, не докла
ли зусиль 
ження 
роботи 
члени 
молу.

За звітний період пер
винний осередок виріс 
кількісно лише на чотири 
чоловіки. Чи не ПО8 язує- 
ться це з інертним жит- 
(Закінчсння на 2-й стор.).

для
плідної, 

МОЛОДІ 
завкому

навагод- 
творчої 

в цеху і 
комсо-

■> ЦІ ДНІ виповнюється 50 ліг 
Радянській Киргизії. Краєві 

високих тяньшаньськпх гір і одно
го з панпрекрасніших у свіїі 
озер — Ісспк-Куля. краєві бурх
ливого Нарину, краєві Токтогула 
Сатплгаїїова. краєві працелюбно
го, співучого народу.

І відблиск, світлої радості, 
якою сповнений цей край, на об
личчях наших братів — молодих 
киргизів що прибули на степову 
Кіровоградщппу па святкування 
11ІЖПЯ братніх республік Країни 
Рад, присвяченого 30-річчю визво
лення України віл німецько-фа
шистських загарбників.

Відблиск радості па обличчі 
22-річпої Анап’ї Бакнрліпової.

...Збирали Апап’я юогюлю. пре
красну гірську квітку над чарів
ним Ісснк Кулем, захоплювалася 
милою батьківщиною, а мрії ли
нули до великого робітничого міс
та, до шумливії'; верстатів, до го
мінкого людською потоку, до тих 
ровесниць своїх, що посміхалися 
з »рото в газетах і журналах — 
молодих робітниць. 1 привела із 
селища Кок-Мойнока десятиклас
ницю Анап'ю Бакпр.тіпову та мрія 
па Киргизький камвольно-сукон
ний комбінат у столицю респуб
ліки. І шпіі Апап’я — одна з 
ударників дев’ятої п’ятирічки,

гордість комсомолу Киргизстану. 
Колектив КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НОЇ бригади, в якому трудиться 
дівчина, працює в рахунок берез
ня 1975 року, а сама Апап’я — в 
рахунок серпня

— Колектив у нас інтернаціо
нальний. розповідає Апап’я. — 
поруч зі мною працюють росій
ські. українські, казахські дівчата 
Комсомольським девіз «Вперед!» 
— зрозумілий всіма мовами...

Уельсові Чормоііову було 23 ро
ки, коли він захистив кандидат
ську дисертацію (зараз йому 
близько тридцятії). Піші завідує 
сектором теорії міцності в’ науко-

во-дослі uiomv інституті Академії 
наук Киргизької PCP.

— Ще недавно наш заклад ви
рішував проблему наукових кад
рів. Допомагали кувати їх і на
уковці з України — з Києва Дні
пропетровська. Львова. А тепер 
ми на один затрачений карбова
нець — маю на увазі виграти на 
утриманця апарату та дослідниць
ку роботу — лаємо три карбован
ці прибутку. — говорить Мелье. 
Вивчення властивості гірських по
рід дає значну практичну віддачу 
в народному господарстві респуо- 
лікл.

(Закінчення на 2-й стор.).



26 жовтня 19Y4 року -------------   ---------- .   „МОЛОДИЙ НОМ У и АР“ стор.

ОПТИМІЗМ, який
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/Механізатори, водії, працівники цукрозаводів Кіровоград- 
щини сприйняли Постанову Ц1\ КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного 
проведення збирання, перевезення і переробки цукрових бу
ряків урожаю 1974 року, як чітку програму дій. Більшість 
господарств області зобов'язалися зібрані солодкі корені до 
25 жовтня. Але так не скрізь. Цього року урожайність цієї 
культури порівняно з минулорічною низька. На полях Мов- 
городківського району в середньому кожен гектар видає 
133 центнери цукрових буряків. Але ж е і такі господарства, 
де врожайність не перевищує 100 центнерів (колгоспи імені 
Димитрова, імені Мічуріна).

— Весна холодна, рання сівба і рання стадія яровизації, 
як наслідок — «цвітуха», — так намагалися пояснити в рай
комі комсомолу, чому у господарства?; району не виконують 
взяті соціалістичні зобов'язання.

Перед памп бурякове поле першої бригади колгоспу імені Шевчен
ка, яку очолює Псгро Гавеля. Буряковий комбайн стоїть вже більше 
двох годин. Дванадцять колгоспниць перечищають буряки.

— Як працюеться?
— Нічого хорошого. Комбайн раз-по-раз ламається. За двадцять 

п'ять днів звільнили лише 40-гектариу площу, в той час, як під цук
ристими — сто тридцять п’ять гектарів.

Комбайнер Микола Бабенко теж незадоволення:
— Заробіток малий. За зміну викопуємо буряки на площі півгекта- 

ра, при щоденній нормі 2,7 гектара.
У чому причина? Виявляється — у теребильннх ланцюгах, які 

рвуться, тому комбайни простоюють, а члени інженерно-технічної 
служби (сім чоловік) безпомічно розводять руками, мовляв, немає 
запчастин. їх погано постачають. Оце вам і «показова* організація 
праці, «швидкі» темпи збирання солодких коренів.

Долинськнц цукрозавод цього разу пе зустрів пас довгою 
чергою. Перед бурякоприймальним пунктом — лише одна 
машина. Переглядаємо реєстраційний журнал: в день до
ставка цукрових буряків йде па повну потужність, ВІЮЧІ — 
напруга спадає.

Зараз збирають соняшники, кукурудзу, цукрові буряки. 
Машин не вистачає. Хіба пе можна їх ефективно використо
вувати і вночі, як це роблять дбайливі господарі? Та в пе
реважній більшості колгоспів Долинського району, починаю
чи з 23-ї години, дб бурякопрніімального пункту пе відправ
ляють жодної машини.

З колгоспів імені Фрунзе, імені Кірова, «Дружба» приво
зять некондиційні корені. Колгосп «Дружба» фігурує в зо
шиті реєстрації недоброякісної продукції неодноразово.
- - --...... ..................... ...........: ~—' ' - ~ --------------------------------- ------------------------------- .

— Є у нас ще одна біда, — розповідають кагатішкн До* 
лииського цукрозаводу, — 3 деяких колгоспів надходять 
недоброякісно очищені корені. їх намагаються «замаскува
ти» очищеними. Питаємо, кого хочуть обдурити? Самі себе. 
Адже таке «маскування» но завжди вдається виявити. Тож 
«горять» бурякові' катати. Привозять такі корені і з колгоспів 
імені Кірова, «Дружба», радгоспу «Реконструктор». Керів
ники цих господарств були попереджені групою народного 
контролю заводу. Та нічого не змінилося. Вже сьогодні у 
колгосп «Дружба» завернули одну машину з недоочпщени- 
ми коренями.

А на полях цього господарства в третій, четвертій, п’ятій брига
дах — кагати почорнілого, гнилого буряка, що лежав кілька тижнів. 
Ного своєчасно не вивезли на цукрозаоод, а тепер вивозять на сміт
ник, частково використовують па годівлю тваринам.

— Дивно, що по цікавляться етапом справ комсомольські активіс
ти, — розповідають жінки, які допомагають збирати цукрові буря
ки. — Секретар комсомольської організації В. Волощук ие частий 
гість па плантаціях, та й керівники господарства пе полюбляють тут 
бувати.

<У Долинському райкомі комсомолу настроєні оптиміс
тично:

— Буряк іде повним ходом, — запевняють. Та коли розпо
віли про справи у колгоспі «Дружба», почули вже менш ра
дісну відповідь:

— Існують узгоджені графіки і на цукрозаводі, і в колгос
пах, але вони часто порушуються, не вистачає машин.

— Чи можна змінити становище? — запитали у райко*
мівців. __

— Теоретично можна, але практично — навряд. Трудність 
у тому, що в бригадах мало комсомольців і молоді.

— Цс так. Але це-не виправдання того, що комсомольські 
організації колгоспів імені Шевченка, «Дружба», імені Фрун
зе, імені Кірова, «Родина», радгосп}' «Реконструктор» не тур
буються про те, ш.96 вчасно вивезти з поля буряки, щоб до
тримуватися графіка, не борються з безгосподарністю.

Рейдова бригада: М. ЖУК — член обласного штабу 
«Комсомольського прожектора», Є. ТКАЧЕНКО — 
бригадир тракторної бригади № 1 колгоспу імені Шев
ченка Новгородківського району, Д. УСТИНОВ — 
старшин кагатник Долинського цукрозаводу, Л. СА- 
ПІТОНОВА — спецкор «Молодого комунара». J

Комсомолка Меланін ТИХОНЮК працює 
машиністом засертувальної машини на Кіро
воградській кондитерській фабриці. Молода 
робітниця відмінно володіє своєю спеціальніс
тю, оволодівши разом з цим ще чотирма су
міжними професіями.

Фото Л. БУДУЛЛТЬЄВА.

ЗВІДКИ ХЛІБ 
ПРИ ИП1ОВ?

Народ не дарма склав про нього таку 
загадку — «Б’ють мене ломакою, ріжуть 
мене ножакою. За те мене всі так губ
лять, що всі мене дуже люблять». Бо б 
справді, шлях хліба' від поля до столу 
досить-таки складний, важкий і довгий. 
Тільки ми рідко коли задумуємось над 
цим. Вважаємо саме собою зрозумілим 
прийти в магазин, вибрати на свій смак 
хлібину. Якщо вона відповідає всім на
шим вимогам — це звичайне явище. Як
що ж раптом виявимо якісь відхилення 
від норми — обов’язково поскаржимось.

РОЗВОРУШИЛИСЯ.,.
ЛИШЕ НА ЗБОРАХ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.)« 

тям цехової молоді? А хі
ба не про це ж свід
чить і самовідвід комсо
мольця Демченка, пріз
вище якого внесли в 
списки для голосування. 
Демченко відверто за- 
явиві «Не хочу!». Ця бай
дужість, • відсутність бойо
вого настрою, перевага 
матеріальної зацікавле
ності над спрагою дійо
вого творчого пошуку — 
насторожують.

Уважно прислухаюся 
до тих, хто виступає. Аж 
ось чую: «Чому б нам не 
проводити спільні виїзди 
на природу?.. Побільше б 
вечорів відпочинку... Тре
ба працювати веселіше...» 
Ось воно, нарешті.

Зацікавив виступ секре
таря завкому комсомолу 
заводу В. Куніцина.

— Вміють комсомольці 
цеху працювати, коли за
хочуть. Хіба не у вас пе
рехідний прапор соціа
лістичного змагання, який 
ви вибороли у другому 
кварталі нинішнього ро
ку? Хіба не ви залишали
ся після зміни, щоб спо
руджувати щити для під
шефного піонерського 
табору? І зробили. Вихо
дить, можете працювати 
з комсомольським завзят
тям, як кажуть, з вогни
ком, Отже, ініціатива — 
за вами. Не чекайте, що 
хтось вам піднесе цікаві 
справи, відшукуйте їх са
мі. Бо ж, в кінцевому під
сумку, від вашої актив
ності та ідейної переко
наності залежить успіх 
аиробництва.

Комсомольський вата
жок зумів розворушити 
молодь. Тепер юнаки і 
дівчата сперечалися, дис
кутували, намагалися роз- 
в язати проблемні питан
ня. Що ж, організаційна 
робота при підготовці 
зборів була не на висоті? 
Виходить ток.

JE НІКОЛАЄВСЬКА.
м, Кіровоград.

■ Ач

Вітчизна
На Північному Кавказі закінчується спо

рудження 67-кіломегрової дільниці другої 
черги великого Ставропольського каналу. 
Перша черга (156 км) стала до ладу мину
лого року, вона дозволила зросити ЗО ти
сяч гектарів полів.

Загальна довжина великого Ставрополь
ського каналу складе за проектом близько 
600 кілометрів.

На ф о і о: укладання залізобетонного 
обличкування у .русло великого Ставро
польського каналу.

Фото М. ВОСТРИКОВА.

ХОЧ ЛИСТ 1 НЕ БУВ 
ОПУБЛІКОВАНИЙ 

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ ВИГОДИ
До редакції надійшов лист від 

жителів села Омельник Онуфріїв- 
ського району. У ньому йшлося 
про зловживання своїм службо
вим становищем з боку директо
ра місцевої восьмирічки М. І. 
Байтрака — зокрема про при
власнення будівельних матеріа
лів, виділених на ремонт школи.

Як показала перевірка на місці, 
факти, наведені в листі, частково 
підтвердились. М. І. Байтрак 
звільнений з роботи, на нього на
кладено партійне стягнення. Ма
теріали про зловживання колиш
нього директора передано до 
слідчих органів.

висловимо свої зауваження. В тому-то 
й увесь секрет хлібопекарської справи, 
що" у її продукції — кожен контролер.

Тут чисто, як в аптеці. Навіть люди схожі 
на аптекарів — всі в білих халатах, такі ж 
чепурні. Тільки дуже жарко. Особливо біля 
печей. І ие стільки від температури, скільки 
оід ритму роботи.

Пекарі Зінаїда Яременко і Олена Зубцова, 
пк справжні жонглери. Хлібини в їхніх руках 
«літають» з блпсдеинчпоіо швидкістю. Тільки- 
но завантажила одну люльку печі (а їх всього 
тридцять), як уже іншу треба розвантажува
ти. А навпроти вже встигло підійти тісто у 
формах. Негайно саджай ного в піч, а то 
осяде — і тоді хліб буде глевким.

Член комітету комсомолу, інженер по труду 
і зарплаті Тетяна Коноваленко слушно за» | 
зпачає:

— Як би ви думали, скільки з» зміну дівча- | 
та перекидають хлібин?

1 сама ж дала відповідь:
— Чотирнадцять — п’ятнадцять тони.
ї так цілу зміну, з дня в день, з року в рік. 

Робота цілодобова.
Ця особливість часто лякає молодь, яка 

приходить на Кіровоградський хлібозавод № 1 
А пекарі Олена Яременко і Зінаїда Зубцова, 
змінний технолог Ніна Гаврилівна Мальцева, 
бачать в цьому увесь смисл своєї незвнчайиої 
І почесної роботи.

— Ніна Гаврилівна, — говорить далі 
Таня Коноваленко. — наш почесний ве
теран виробництва. 28 років працює 
незмінно на заводі. Олена Яременко — 
депутат районної Ради, ударник кому
ністичної праці. Ну, а Зінаїда Зубцо
ва — гордість нашого колективу. За 
успіхи у соціалістичному змаганні у цьо
му році її нагороджено орденом Трудо
вого Червоного Прапора.

На хлібозаводі чисто, як в аптеці! 
Тільки жарко. І смачно пахне зажаре- ' 
ною шкуринкою. На циркуляційний 
круг одна за одною безперервно зіска
кують зарум’янені хлібин». Дальший їх-, 
ній шлях — до споживача.

Г. ІВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

«Д О С» — :
СЛОВО 
ДОРОГЕ

(Закінчення, Поч. на 1-й стор.).

Чотири роки Мельс був комсо
мольським секретарем в інститу
ті. Тож є про що розповісти йому 
своїм колегам — комсомольським 

.активістам Кіровограда...
Як до своїх досів —- старих 

і вірних друзів — приїхав з моло
дими Самаисур Абекеєвич Булек- 
баєв, член Спілки письменників 
Киргизії, автор перекладів на 
киргизьку «Дои Кіхота» і «ЦусІ- 
мп», а тридцять років тому —і 
боєць-визволитель на українській 
землі»

З боями пройшли ми багато
страждальну Україну, що палала 
в огні. Бився разом з багатьма 
українськими досамп. В госпі
талі-, після Дніпра,, з одним здру
жився. Та шкода, по записали 
адреси. Де ти зараз, друже! — 
Згадує Самансур Абекеєвич. — 
Пригадую вашу Знам’янку, вже 
після Перемоги проїздив. Скільки 
руш! А тепер такі милі краї...

Гості вже побували па Кірово
градському заводі радіовпробів, 
відвідали обласний краєзнавчий 
музей, фортечні вали. Попереду— 
знайомство з життям комсомоль
ців і молоді міста Олександрії і 
району, Світловодська.

Ласкаво просимо, па землі кі
ровоградській, дорогі досп — 
гості з братньої Киргизії!

В. ОЛЕКСЕІІКО.

„Супутник" запрошує до друзів
У нас широко проводи

ться робота по розвитку ін
тернаціонального виховання 
молоді. Молодіжний туризм 
допомагає нам знайомитись 
з життям ровесників в інших 
країнах. З 15 путівок, які на
дійшли з бюро молодіжного 
туризму «Супутник», одинад
цять — уже реалізовано. 
Тільки за останні два роки по 
комсомольсько - молодіжних 
путівках за кордоном у нас 
побувало дванадцять чоло
вік. Вони мали змогу позна
йомитись з життям угор
ських, болгарських, поль
ських друзів, спілкуватися з 
ними, заводити щирі стосун
ки, дружнє листування.

Удостоюються права одер
жати туристичну путівку в 
першу чергу передовики 
сільського господарства. Ось, 
Дмитро Труш, механізатор 
колгоспу імені Димитрова, 
переможець змагання серед 
молодих трактористів за 
1973 рік, нагороджений без
платною путівкою в Польську 
Народну Республіку. Багато 
передових механізаторів ра
йону побувало в міжнарод
них молодіжних таборах; 
«Супутник», «Золоте руно»4 
«Болгар».

В. МИ ГУЛЬ, 
другий секретар Новго» 
родківського райкому 
комсомолу.
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Пияцтву — бій

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Анатолій ДРАГОМ HPЕЦЬКИЙ

Соколята
«МОСКВА

Моя тривога

Рідна земля Анатолія Драгомирецького — Кар* 
пати. Закінчив в Ужгороді державний універси
тет. Вчителював на Буковині. Нині працює а га
воті «Молодь України»,

Автор книг «Музика ліній», «Пелюстка по
лум’я», «Смерекова тиша». Понад 70 віршів Ана
толія покладено на музику, багато з цих пісень 
стали популярними — «Очі волошкові», «Гей, ту
ман», «Аеліта», «Білі лілеї», «Ой, Іване» та ряд 
Інших. Нещодавно Всесоюзна фірма грамзапису 
випустила довгограючу платівку з творами моло
дого поста. А. Драгомирецькнй побував на КІро- 
воградщині, зустрічався з молоддю.

а пееіі* Укцатий

сюжетні хащі, 
не допоможуть 

комбіновані 
ані бездоганно

ІНОКЕНТІИ 
СМОКТУНОВСЬКИЙ 
ФАЛЬШИВА ГРА?
АБО ПРО МОЖЛИВОСТІ ФАНТАСТИКИ 

НЕВДАЛЕ ВТІЛЕННЯ У ФІЛЬМІ 
КАСЮПЕЯ»

.„Коли було відновлено 
телерадіозв язок косміч
ного корабля з Землею, 
з'явилася парадоксальна 
ситуація. Аварія на кораб
лі «Заря» («Зореліт Ана- 
гіляціинчй Релятивіст
ський Ядерний») тривала 
недовго, якихось кілька 
секунд, а на Землі, вияв
ляється, за цей час мину
ло вже 27 років. Вік чле
нів космічного екіпажу 
залишився незмінним — 
це хлопці та дівчатка, 
яким по чотирнадцять, а 
от на Землі їх ровесни
кам — вже за сорок. І те
пер юних космонавтів ін
структує на Землі літня 
жінка, що буквально кіль
ка днів тому була їх одно
класницею. Цей парадокс 
часу, що неодноразово 
зустрічається в літератур
ній фантастиці, в кіно, 
здасться, ще но викори
стовувався.

Тут вимальовуються великі 
можливості найрізноманітні
ших ситуацій — від комічних 
до трагедійних. Але саме на 
цьому закінчується фільм 
«Москва — Касіопся». Що
правда, обіцяно другу серію. 
Будемо сподіватися, що а ній 
можливості фантастичного 
фільму будуть використані 
повніше.

Чого тільки немає в цій 
стрічці! Тут наукову фан
тастику поєднано з елемента
ми казки, прохоплюється і 
намір створити комедію. 
Штампи «юнацького фільму» 
з традиційними персонажами 
та ситуаціями автори теж не 
забули. Синтез жанрів, зви
чайно, не заборонений. Але є 
синтез, а буває просто міша
нина. На жаль, п цьому ви
падку — саме мішанина.

Безпомилковий індикатор 
визначення якості драматур
гічного матеріалу — актор. Я 
дивлюсь, як пін почуває себе 
на екрані: чи переконаний він 
у тому, що робить, чи вірить 
п зі думки та почуття, які 
відтворює, коротше кажучи — 
чи пін живе.

В картині «Москва — 
Касіопея» знявся Інокен- 
тій Смоктуновський. Я ще 
ніколи не бачив його на 
екрані настільки безпо
радним і, як не дивно 
вживати таке слово щодо 
цього актора, фальшивим. 
І коли Смоктуновський 
так безуспішно намагає
ться прорватися крізь

строкаті 
тут уже 
ані ефектні 
зйомки, 
виконані макети.

Взагалі, стрічку не вар
то було б виділяти, якби 
вона не мала відношення 
до такої рідкісної гості на 
кіноекрані — до фанта
стики.

Літературна фантастика 
нагромадила вже аеликий 
досвід. Вона має свою 
класику, визнані автори
тети, досить чітко окрес
лені жанрові межі, живо
творні традиції..,

Нічого подібного кіно 
не знає. Лише поодинокі 
твори, що можна віднести 
до кінофантастики, з’яв
ляються на екрані.

Наші кіномайстри ніби не 
відчули ще величезних мож
ливостей, що падає митцеві 
цей жанр. Пясьменник-фаи- 
таст Станіслав Лем так сфор
мулював його можливості та 
завдання: «Фантастика схожа 
на гігантську і могутню лупу, 
в яку ми розглядаємо тенден
ції розвитку — соціальні, мо
ральні, філософські, — які ми 
вбачаємо в нашому сьогоден
ні». Варто додати, що фан
тастика до того ж може грати 
роль не лише лупи, а й скла, 
що, навпаки, зменшує і, та
ким чином, дає змогу побачи
ти паш сучасний світ уза
гальнено, на відстані.

Все це, звісно, має відно
шення лише до фантастики, 
яка нічого спільного не має з 
фантазерством. Фантазер
ство — засіб втечі від реаль
ності, фантастика, навпаки, 
невід’ємно пов’язана з її 
проблемами.

Сьогодні, коли космічні 
подвиги стають робочими 
буднями, у фантастики 
розширюються краєвиди, 
збільшуються можливості. 
Ще 5—7 років тому гля
дачі і критики скаржи
лись, що на нашому екра
ні замало цікавих пригод
ницьких фільмів. Зараз в 
кінорепертуарі такі кар
тини зустрічаються вже 
досить часто. Наближає
ться час, коли ми побачи
мо різноманітні цікаві 
твори кінофантастики.

Г. МАСЛОВСЬКИЙ, 
кінознавець,

м. Кіровоград.

ПАРТІЙНИЙ КВИТОК
В твоєму житті, 
Молодому житті
Він раз, один раз лиш дається —* 
Партійний квиток. 
Найдорожчий квиток -ч 
Твоє друге серце.
То ж Дааковим сонцем 
Хай світить тобі
Вогонь цей, 
Здобутий батьками — 
Бо кольору крові 
Партійний квиток, 
І нашої віри, 
І нашої слави.
Ти став нині вищим, 
І ширшим в плечах, 
і глянув на світ уроппСго —- 
Бо нині Вітчизна 
Вручила тобі
Квиток КОМУНІСТА.
Завжди пам’ятай,

Революції сни, 
Хвилину в житті урочисту, 
І гордо неси, 
Ти гордо неси 
Високе звання Комуніста,

Заквітла хата чарівними рушниками, 
Літа далекі знов вернулись на поріг, 
І біла мати нахилилась над синами. 
Які додому повернулися з доріг. 
Поклала в голови нечутно льон зозулі,- 
Аби навколо все поснуло, тихим сном. 
І дві тополі шепотіли дітям «люлі», 
І юний ранок ще постояв під вікном. 
Здається, хата побіліла, стала вища, 
Здається, стало більше світла і тепла, 
І пахнуть знов у ній суниці й стиглі 

вишні, 
і біла мати, наче вишня зацвіла.

Вогонь від мене запаліть
Я не умію
І я не хочу
ІІа світі жити
Лиш просто так.
Як присягаю 
Тобі у чомусь — 
То буде слово-мстал.
Скажи, де нині
Я необхідний.
Де треба небо
На плечі взять — 
Візьму я знову 
За руку віру
І пісню цю в рюкзак.
Бо марю я завжди дорогами,

’ Бо без доріг не вмію жить,
В моєму серці 
Вулкан шалений, 
1 кожен може .
Вогонь від мене.
Вогонь від мене запалить-.

Заснув, затих, вже літа гомін, 
Послабла на дощах струна-дорога, 
І осінь ходить в постолах червоних 
Листи комусь розносить ні від кого, 
я на поштамт осінній йду востаннє, 
Гірка засмута серце моє крає, 
Бо падолист, немов листи до запитання, 
Але між них нанбагрянішого немає, 
Що зніме біль мій і освітить 
Одним святим, жаданим слоном, 
Мене добрішим зробить в цьому світі.., 
З якого дивишся на мене ти, Любове. 
Почуй мене, моя печальна ладо, 
Прийди, Любов, поки горю тобою. 
Допоки ти моя жорстокість і розрада, 
І поки день твій бурштиновий 

наді мною.
Бо потім що? — 
Вже інша осінь йтиме плаєм.
І докорів терпка жалнвна злива. 
Бо потім прийдеш

в не впізнаєш, 
Як не впізнаю я тебе, можливо. 
Затих, заснув вже літа гомін, 
Розмокла на дошах струна-Дорога. 
Воркує у мені.про тебе спомин, 
Не спить в мені моя тривога.

П РО ТЯЖКІ наслідки ал« 
когопіз/ау всі ми чули 

не раз. Згубно діє спирт
но на здоров’я людини, 
призізодячи до фізичного 
та морального руйнуван
ня особи. Одначе, в цьо
му є й інший, на думку 
лікарів, трагічніший бік 
справи. Алкоголіки, на 
жаль, гублять не тільки 
себе, а й дітей.

Вже давно лікарі-пенхіатри, 
спостерігаючи за розумово 
відсталими, неповноцінними 
дітьми, встановили сумну за
кономірність. Початок життя 
багатьом з них було покладе
но у дні свят, тобто тоді, по
ли вживались значні дози 
спиртного. Ці маленькі па
цієнт були об’єктом боліс
них роздумів медиків. Виник
ла думка, що па нащадків 
згубно діє алкоголізм, як хро
нічний, так і короткочасна 
вживання алкогольних на
поїв. Цс підтвердили спеці
альні дослідження, проведені 
у Кримському медичному іця 
ституті.

ІСЕРГІЙКО
ВІДВЕРТІСТЬ

ЛІКАРЯ

На сцені Ленінградського Малого театру опери і балету відбулась прем'єра балету 
«Клітемнестра», який увійшов як другий акг на музику Христофа В. Глюка «Іфіге- 
нія». Постановку здійснив відомий радянський танцівник, соліст цього ж театру, 
лауреат Міжнародного конкурсу І .Паризької академії танцю Микита Долгушин.

В своїй постановці Долгушин намагапся показати, як танцювали балет в XVIII 
віці. Тому в спектаклі велике місце посіла пантоміма, майже відсутня в сучасному 
танці. Хореографія допомагає глядачеві наче б перенестись в древню Грецію, події 
в якій відображує спектакль.

Н я з н і м к у: сцена з балету на музику Хркстофа В. Глюка «Клітсмнсстра» в 
постановці Микити Долгушина в Ленінградському .Малому театрі опери та балету.

Фото В. БАІ’АНОВСЬКОГО.

Глибока стурбованість
НЬЮ-ЙОРК. Економічні труднощі 1 ра

сові забобони закривають двері багатьох 
навчальних закладів перед американськи
ми неграми і представниками інших націо
нальних меншостей. До такого висновку 
прийшли близько 1000 учасників наради в 
питаннях освіти кольорового населення 
СШд, яка закінчилася в Чікаго. У висту
пах промовців прозвучала глибока стурбо
ваність існуючим станопнщсм. «Можли
вості здобуття освіти для представників 
меншостей, — зазначив, зокрема, один з 
організаторів наради Д* Кент, — продов
жують погіршуватись». Порівняно з мину
лим роком кількість представників наиіо- 
пальних меншостей, що вступили до ко
леджів, скоротилася на 2 проценти.

(ТАРС).

«ПОМСТА»
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Від забруднення навколишнього середо
вища, перш за все повітря, в містах Італії 
Щорічно помирає близько 70 тисяч чоловік. 
Про це було оголошено на конференції в 
місті Урбіно, присвяченій проблемам за
хисту навколишнього середовища. В МИІ*І" 
лому році було зареєстровано близько 6<>? 
тисяч захворювань з тих же причин, го
ловним чином, дихальних шляхів, очей і 
серцв. Найисбезвечнішими для здоров я 
містами Італії визнані Мілан, Рим. Ве-

Алкоголь — специфік» 
ний наркотик. Зараз вчені 
виявили ще одну 
згубну властивість 
ступово проникати 
теві клітини та 
вати нормальне 
хромосом. Таким' 
затримується 
ембріона та плоду.

Тому поява в такик 
батьків дітей з уродже
ним каліцтвом, напри
клад, недорозвинутим го
ловним мозком, водян
кою мозку, відсутністю 
кінцівок та інше — спе» 

. ціалістів не дивує. На 
щастя, такі тяжки дефек
ти зустрічаються порівня
но рідко. А от підвищена 
нервова збудливість, за
їкання, нічне нетримання 
сечі, зниження 
зустрічається 
частіше, і цим 
батьки пояснення не 
ходять.

При загальному 
мольному фізичному 
виткові такі діти пізніше 
починають говорити, по
гано запам’ятовують вір
ші, скаржаться на запа
морочення. Професійний 
погляд лікаря, вчителя 
одразу виділить їх на фо
ні загальної маси дітвори» 

Зрозуміло, що і я п’яниць 
можуть бути здорові діти, В 
організмі дитини при підло-' 
підйому лікуванні багато з 
вказаних порушень можуть я 
піком минути. Однак деякі з 
них іноді залишаються на все 
життя. ,

У зв'язку з цим хотілося б 
додати, що древні спартанці 
(і не тільки попи) приділяли 
величезну увагу здоров’ю під
ростаючого покоління. Вино, 
наприклад, у дні весіль було 
в них категорично заборонене.

Все сказане не означає, 
що ті, хто пристрастився 
до спиртної продукції, но 
можуть мати дітей. Ра
дянські вчені довели до
сить чітко — алкоголізм 
за спадковістю не пере
дається. І для того, щоб 
мати здорових дітей, по
трібно виконати єдину ї. 
головну вимогу — кинути 
пити.

його
— ПО’ 
у ста» 
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чином, 
розвиток
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набагато 

вадам 
зна->
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В, ПЕТРОВ, 
лікар, 

м. Кіровоград.
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Фото В. КОЗЛОВА.

ДИТЯЧИЙ «АВТОГРАД»
Близько 200 хлоп'яг у віці 

від п’яти до сімнадцяти років 
вивчатимуть правила пішо
хідного і автомобільного руху 
в автомістечку, створеному 
нещодавно в Ростові-на-Допу.

«Автоград» повинен стати 
центром ігрового і в той же 
час серйозного вивчення діть
ми правил поведінки на вули
ці. стане також базою профе
сійної орієнтації підлітків, які 
зможуть в разі успішних за
нять, одержати тут права па 
водіння автомашини. Тут же 
дітлахи зможуть цікаво про
водити час в гуртках радіо
телефонного зв’язку, юних са
нітарів, автомодс.іювання, ав
тотранспорту.

Для вивчення правил до
рожного руху збудована ма
гістраль завдовжки два кі
лометри, на якій встановлено 
дорожні знаки, перехрестя, 
пост ДА І та багато іншого. 
Все в містечку створено зу
силлями громадськості.

II а фото: багато уваги 
приділяє своїм вихованцям — 
членам гуртка автоінспекто
рів начальник ДЛІ автоміс- 
течка, старший інспектор 
шляхового нагляду лейтенант 
міліції Галина УЛ1ІТБЛЄВЛ.

ІДІІА земле’ В золотих барвах
■ щедрої осені дару< ні ти свою 
кросу людям. Земле, рясно засіяна 
щастям, заквітчана радістю! Багато 
на тобі сміху, сонця, добра. 1 па
м'ятники, обеліски. Це — наїїсвяїі- 
шї місця. Подвиг! Він вершився 
тридцять років тому у твоєму місті, 

‘ селі, на вулиці, якою тн> ходиш що- 
дия до школи. А що ти знаєш про 
визволення свого села, свого райо
ну? Що знаєш ти про солдата, який

В руках вчителя співів Михайла 
Тнмофійовпча Громова ожив баян, 
забриніла на вустах пісня 
Альошу, що стоїть над горою в да
лекій Болгарії. І все стихло. А в ба
дьорому «Клене кудрявому» спле
лись воєдино голоси господарів і 
гостей. Взявшись за руки, йдуть ді
ти разом з своїми новими друзями 
до величного пам’ятника в центрі 
села. На холодні плити лягають кві- 
ін,’зігріті дитячими серцями.

про
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ГОСТІ -
ВЕТЕРАНИ
„ДИНАМО,,

• Завтра на стадіоні спортклубу 
«Зірка» — спортивне свято, при
свячене Дню народження Ленін

«САЛЮТ,
Е М О Г А!»

ПІСЛЯ ОДНІЄЇ ПОДОРОЖІ

лежнть під гранітною плитою біля 
школи?

Не раз ми ставили учням такі пи
тання. Школярі взяли шефство над 
пам'ятниками, ведуть роботу «чер
воні слідогштн». Та, здасться, цього 
мало. Ми не можемо і не маємо 
права бути байдужими до історії 
великої, грізної боротьби народу з 
ворогом. Пас кличуть дороги по
двигу, кличуть священні місця рід
ного краю.

Комітет комсомолу і рада піонер
ської дружним засідали 
Експедицію «червоних 
так і названо «Салют! Перемога!».

...Суботнім надвечір’ям „ 
від'їхав автобус, прикрашений кумачеви
ми полотнищами. В руках дітей черво- 
і.имн смолоскипами горять квіти осені. 
Які в них, наших вихованців, схвильова
ні і збуджені обличчя!

— 1 урочисті, — додає класний керів
ник десятого класу Любов Іванівна Гу
пало.

Дівчата з агіткультбригади знову по
вторюють пісні, які колись співали фрон
товики. Перша зупинка — в селі Омель- 
иик. Валі Бочаровій, Аллі Снкенко, Лю
ді Васютіній, Любі Михєєвій, Ані Абра- 
моаій хочеться на «Вечорі дружби» в 
Омельницькій школі заспівати якнай
краще.

Омельпик зустрів учасників екс
педиції квітами, теплими словами 
привіту.

недовго.
СЛІДОПИТІВ»

від школи

Скінчилась хвилина мовчання, 
але й потім ніхто не наважується 
порушити тиші.

— Про що воин думають за
раз? - каже піонервожата Людми
ла Зубкова.

Про що помисли, Ніно Лук’яисн- 
ко, Анатолію Єрмаков, Васю Ду- 
жонков? Я знаю — про них, чиє 
життя педоспіваиою піснею обірва
лось в цих привільних степах. Про 
солдата, скошеного смерчем війни 
біля невеличкого українського села, 
який і, падаючи, не випустив з рук 
автомата...

Але час прощатися. Нас кличе 
дорога героїв, дорога батьків.

У щоденнику експедиції з’являю
ться перші записи. Анатолій Куба
нов робить позначки па «Карті виз
волення Онуфріївського району».

II ОЧУВАТІІ влаштувались в Ку- 
цеволівці. Прозорим осіннім 

ранком на шкільному подвір’ї чер
воно сміялося багаття. Коля Ду- 
жоиков і Вася Агафонов охоче до
помагали дівчаткам, які «чаклува
ли» над кашею...

І знову — дорога. Па карті з'яв
ляються умовні позначки населених

■ ■ 
пунктів — Млинка, Успсикп, Де- 
реівкп, Полівки.

І скрізь залишаєм після себе бу
кети квітів на гранітних плитах. А 
з собою беремо в далеку дорогу 
життя цікаві зустрічі, пам'ятні роз-' 
повіді сивих ветеранів війни.

Затамувавши подих, слухають 
юні слідопити розповідь Галини 
Федорівни Ірклін з села Дерсївкн. 
Це вона, тоді сімнадцятирічна роз- ■ 
відпнця, безстрашно виконувала 
найскладніші завдання. Це вона, 
Галина Федорівна Ірклін, двічі на
родилася па світ, двічі вчилась хо
дити. Бо її. тяжко поранену, без 
ознак життя, збиралися з почестя
ми провести й останню путь. І рап- 
том: е/Кива!>. Контузія. госпіталь... 
Пової пкої осені зустрічала 
дверей школи гомінку 
«Добридень, любі!-. Зараз — на; 
пенсії. Тривожать рани, віддають 
застарілим болем в серні. Та все ж 
не може сидіти, склавши руки. Бо 
десь ще є матері, які не відають, де 
полягли сини. Десятки листів з де- 
реїдськнм штемпелем лягають па 
столи військкоматів.

Галина Федорівна завідує музеем 
Дніпровської битий при Дсреївській се
редній школі, де зібрано багато матеріа
лів з історії визволення села.

— Чимало довелося пережити за війну. 
І все ж хвилювалася, побачивши своє 
прізвище па плиті загиблих в Сандомп- 
рі, — каже Галина Федорівна. І щиро 
дякує за квіти та скромний подарунок.

А в Книгу відвідувачів музею школярі 
записали: «Схиляємось перед Нами, 
мужньою жінкою-розвідннцею. Спасибі 
за радісне дитинство! Клянемося. що 
ніколи не забудемо, якою ціною діста
лося нам велике щастя — мир!..:

Пропливають за вікнами мальовничі 
пейзажі Онуфріївни, Павлиша. Набли
жаємось до Камбурліївки.

— Тепер І ми організуємо в себе му
зей, —
- І

школу,
— А 

батьки 
ться до дітей піонервожата.

Плани, пропозиції, мрії... В такі 
задушевні хвилини народжуються 
нові маршрути експедицій неспокій
ного племені слідопитів.

II. ІРКЛІЄВСЬКА, 
організатор позакласної і по
зашкільної роботи Камбурлі- 
ївської середньої школи Онуф- 
ріївського району.

біля
■дітвору:

,».

озвався Анатолій Єрмаков. 
Галину Федорівну запросимо в 
— це вже Валя Тріпачова. 
знаете, що в Павлиші живуть 
Олексія Калюжного? — звертає-

ського комсомолу.
Кожного року 29 жовтня юнь Країни Рад, відзна

чаючи День народження Ленінського комсомолу, пе
ред партією і радянським народом складає рапорт 
про свої досягнення в праці, назчанні, громадській 
діяльності. Цій знаменній події буде присвячено і 
спортивне свято, яке відбудеться 27 жовтня в Кіро
вограді на стадіоні спортклубу «Зірка». Наш корес
пондент звернувся до першого секретаря /міськкому 
ЛКСМУ Миколи Соколянського з проханням розпо
вісти про нього читачам нашої газети.

— Як буде організовано святкове спортивне видо
вище? За якими спортивними поєдинками зможу іь- 
спостерігати кіровоградці?

— Комсомольці і фізкультурні активісти міста 
згуртували сотні кращих спортсменів і фізкультурни
ків. Кіровограда, підготували для проведення поєдин
ків спортивні споруди. З метою пропаганди олімпій
ських видів спор і у будуть організовані змагання на 
призи міськкому комсомолу. Сьою майстерність про
демонструють легкоатлети, баскетболісти, гандболіс
ти, волейболісти, велосипедисти, футболісти та горо
дошники Всього буде розіграно дванадцять призів. 
В поєдинках візьмуть участь команди двох вищих 
учбових закладів Кіровограда; льотно-штурмансько
го училища, чемпіони і рекордсмени «Авангарду», 
«Спартака», «Буревісника», спортклубів «Зірки» і 
«Машинобудівника». Найбільш .масові змагання 
велогонка, легкоатлетична естафета.

— А як почнеться свято?
— О п’ятнадцятій годині дня близько п'ятисот 

спортсменів машинобудівної о та будівельного техіп- 
' кумів, двох інститутів пройдуть повз трибуни ста

діону. їх колони очолять прапороносці — кращі 
спортсмени міста. Командуючий парадом, ветеран 
комсомолу Кіровоградщнпн, ветеран спорту В. Я. 
Звсржковськпи складе рапорт про досягнення наших 
фізкультурників у фізичній та військово-технічній 
підготовці А потім — масові поєдинки, показові ви
ступи фізкультурників.

— Однією з центральних подій свята, як відомо, 
буде матчова зустріч футболістів кіровоградської 
«Зірки» та збірної ветеранів київського «Динамо». 
В якому складі виступатимуть столичні спортсмени?

—' Кияни приїхали в наше місто, щоб падати до
помогу кіровоградцям в роботі по пропаганді кра
щих досягнень української школи футболу, спортнн- 
но-техпічної майстерності футбольної команди київ
ського «Динамо», організації спортивно-масової ро
боти з підлітками за місцем проживання, в поліпшен
ні діяльності клубів «Шкіряний м'яч». Нашими по- ■ 
радниками будуть заслужені майстри спорту СРСР, 
майстри міжнародного класу А Біба, В. Бапніїкон, 
В. Левченко, В. Хмельницький. Й. Сабо, М. Гонча
ренко, І Баданів та інші їх товариші по команді.

Тож запрошуємо в недільний день. 27 жовтня, всіх 
па стадіон — на свято сили, спритності, здоров'я, 
бадьорості і краси!

ТУРНІР ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
На сиітлозодському стадіоні ДСТ «Авангард» закінчився 

турнір з футболу серед команд Д10СШ відділів народної 
освіти. В іграх брати участь юнаки 1960—1961 років народ
ження — представники міст Кіровограда, Олександри. Світ- 
лоподська, Иопоукраїнкн та Бобринця. Добре провели всі 
матчі вихованці кіровоградської ДЮСШ № 2. Воші завдали 
поразки з однаковим рахунком (3:0) олександрійиям і боб- 
ринчапам. У ворота новоукраїиців забили два м'ячі, а в свої 
пропустили один. Напруженим буя їх поєдинок з організа
торами турніру — світловодцямп. Один забитий госнодирям, 
поля гол вирішив долю па користь юних спортсменів облас- 
ного центру. Вони вийшли переможцями першості області. 
По чотири очка мали світ.'іоводські і повоунраїпські футбо
лісти, але за кращим співвідношенням забитих і пропуще
них м'ячів друге місце зайняли світловодці (8:4), третє при
суджено новоукраїнцям (4:4). Жодного очка не здобули 
бобрнпчапи — за ними залишився останній щабель турнір
ної таблиці.

Команду кіровоградців тренує Юрій Калашников, п мину
лому здібний гравець команди майстрів «Зірка».

В. Ш А БАЛ III.

ПОГОДА

Вдень 26 жовтня по тери
торії області, місту Кірово
граду передбачається мін
лива хмарність, коротко? 
часини дощ. Вітер південно- 
західний. 10—'14 метрів па 
секунду. Температура но
ві гря по області 10—15, по 
місту 12—14 градусів тепла.

27—28 жовтня — хмарна 
з проясненнями погода Ча
сом опали. Вітер північно- 
захілпий. 7—12 метрів на 
секунду. Температура по
вітря впочі 2—7,

27 НЕДІЛЯ
ПГРІПЛ ПРОІ РАМА. 9.(15— 

Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика дія дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 

Кольорове телебачення. 
«Будильник’». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М). П.оо - Кольорове теле
бачення. «Салют, перемога’. 
(VI). 12.00 — -Музичний кі
оск». (М). 12.30 Кольорове 
телебачення. «Сільська годи
на». (М). 18.30 — «Справа Ар- 
іамоиових». Художній фільм. 
ІМ). 15.00 — Ko і корове теле
бачення. Чемпіона! СРСР з 
футболу. «Зеніт» (Ленінград)

— «Динамо» (К). 2-й тайм.
(Ленінград). 15.45 — «Кішжко- 
са крамниця». (М). 16.30 —
Кольорове телебачення. Кон
нер-. (М). 1(1.45 — «Голи, го
ли...». (М). 17.00 — «Міжна
родна панорама». (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 18.00
— Новини. (ЛІ). 18.15 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожеіЬ- (М). 19.15 — 
Кольорове телебачення. Ве
чір. присвячений 150-річчю 
Державного академічного Ма
лого іеагру (оюіу Р( Р. (М). 
21.їм) — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Кіиопаиорама». (М). 
23.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіона: світу з спор-

тннної гімнастики. (Болгарія). 
23.30 — Новіти. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10—
— «Передовий досвід — всім». 
(Ворошнловгра-і). 10.3(1 — Кон
нер!. (К). 13.00 — «Напрямок
— висока якість». (К). 1.3.15 —
Кольорове телебачення. «Тут 
ростуть чемпіони». (К) 11.1)0
— «В ім'я миру». (К). 14.45 — 
«Гкран молодих». (К). 15.40 — 
«Палітра». (Харків). 16.1(1 — 
«Бідність не порок». Вистава. 
(К). 17.50 — «Кросворд». Му- 
пічію-розважальна програма.

(Донецьк). 18.50 — Програма 
«ВІСТІ». (К). 19.20 — Худож
ній фільм. «Випадкова адре
са». (К). 20.45 — Па добраніч,
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ПЕРША ПРОІРАЛГА. 15.55 
-- Наш огляд. «Резерви — на 
службу виробництву». (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). НІ.30 — Для ді
тей «Ведмежата у місті». Ви
става. (Харків). 17.25'— «Сол
датська слава». (Одеса). 18.00 
-- чДепь ід днем». (Кірово- 
і|'ал). 18.10 — Реклама, ого
лошення. (Кіровоград). 18.15— 
Кольорове телебачення. «Ве
селі потки». (ЛІ). 18.30 — «Зу
стрічний план Комі АРСР — 
у дії». (М). 19.15 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (М). 
19.30 — Кольорове телебачен

ня. Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Динамо» (:М) — ЦСКА. (ЛІ). 
21.45 — Програма «Час». (М). 
22.15 — Концерт ансамблю 
бального танцю «Конвалія». 
(Кіровоград). 22.55 — Теле
фільм. (Кіровоград). 23.25 — 
Вечірні повний. (М).

діти?». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Знайом
ство зблизька». (К). 22.30 — 
Вечірні новини. (К). '

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 — 
« Природознавство». (М). 16.15
— «В. Маїїкоіісі.кий». Переда
ча з літератури. (М). 17.00 - 
«Мамиїщ школа». (М). 17..30 — 
Кольорове телебачення. «Ви
ставка Буратіио». (М). 18.(10 — 
«Розповіді про донецьких ме
талургії«». (Донецьк). 18.30 — 
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Новини кіно
екрана». (К). 20.30 — «На доб
раніч, дігіїї». (К) 20.45 —
«Портрет митця». (Херсон). 
21.15 — Концерт комсомоль
ської пісні. (Дьиів). 21.45 — 
Програма «Час». (М). 22.15 — 
Кольорове телебачення. «На
ші сусіди». (М). 23.05 — Ко
льорове телебачення. «Спор
тивний щоденник». (М). 23.2»
— Нопніїи. (М).
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