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З ТРУДОВОЮ ПЕРЕМОГОЮ УРОЖАИ-76
Хлібороби Петрівського ра

йону, здійснюючи рішення XXV, 
з’їзду КПРС, достроково вико
нали план продажу хліба дер
жаві; в засіки Батьківщини за
сипали 58 697 тонн зерна, що 
значно більше, ніж передба
чалося.

Свою трудову перемогу Пет
рівці присвячують 59-й річниці 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Разом з досвід
ченими хліборобами про свої 
здобутки звітують комсомоль
ці: молоді жниварі та водії 
намолотили 72 тисячі центнерів 
зерна, перевезли від комбай
нів на токи і з токів на прий-

мальні пункти 170 тисяч цент
нерів хліба.

У районі, на полях радгоспу 
«Маріампільський», приклад 
комуністичної праці під час 
жнив показав молодий комбай
нер Григорій Отрошко, який 
намолотив 12 152 центнери 
зерна і виборов приз обкому 
комсомолу та газети «Моло
дий комунар» «Золотий колос». 
Лише своєму землякові посту
пився молодий комуніст із кол
госпу ім. Карла Маркса Микола 
Малиця. У змаганні серед мо
лодих жниварів Кіровоградщи- 
ни він зайняв друге місце.

АІЛАН ДЕСЯТИ МІСЯЦІВ 
ПО ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРО
ДУКЦІЇ КОЛЕКТИВ НОБУЗЬ- 
КОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ 
ВИКОНАЄ 21 ЖОВТНЯ РПТ- 
МІЧНУ РОБОТУ У ПЛАВИЛЬ
НОМУ ЦЕХУ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД 
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ПРАЦІВНИКИ 
ЦЕХУ ВИПАЛУ РУДИ«

СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН

ВИХОВУЮТЬ
МАЙБУТНІ
ІНЖЕНЕРИ

Неспокійний народ студенти. До всього 
їм діло. І де вони той час беруть для хо
роших справ, для успішного навчання? 
До того, шо кожного року чимало май
бутніх учителів, лікарів чи юристів на 
літніх канікулах стають будівельниками, 
монтажниками, вже всі звикли. Оці за-, 
пальні, працьовиті, наполегливі юнаки і 
дівчата з комсомольськими значками на 
грудях завжди там, де найважче, де по
трібні молодече завзяття, енергія. Бо, 
мабуть, усі риси притаманні-моїм коле
гам, товаришам, окрім однієї — байду
жості.

Т.им то ми, майбутні інженери, й не 
обходимо проблеми виховання підро
стаючого покоління. Запитайте у Володі 
Долгобородова, Віктора Ільченка, Васи
ля Гончара, Лариси Гавриленко чи Вік
тора Гулідн, чому вони, люди, здавалось 
би, далекі від педагогіки, майже весь 
свій вільний час проводять у підшефній 
піколі? Чому .турбує їх те, чим займати
муться у вихідний день хлопчики і дів
чатка, котрі проживають на території 
жеку № 5? І вони здивуються цим за
ви таїїпям. Потім посерйознішають:

— А як же інакше? Не ж, можливо, 
паші майбутні студенти. А коли й ні, то 
невже нам, людям, котрим доведеться 
трудитись на виробництві, можебути од
наково, яким прийде юнак чи дівчина па 
завод, фабрику? Та де б не працювали, 
чим би не займалися згодом сьогоднішні 
підлітки, чи не найперше завдання ком
сомолу — виховувати їх справжніми 
людьми, прищеплювати їм риси, зумов
лені моральним кодексом будівника ко
мунізму.

В оцій відповіді виявляється чітка по
зиція, котру займає у справі виховання 
підростаючого покоління комітет комсо* 
молу нашого інституту. Три середні шко
ли — дсв ята, тринадцята і дев’ятнадця
та, професійно-технічне училище № 8, 
п’ятий і сьомий жеки повсякденно від
чувають шефську турботу студентів.

Завітайте вихідного дня на вулицю 
Волкова. Ви побачите життєрадісних 
хлопчиків з пов’язками «ЮД» на руках. 
Це члени клубу «Юні дзержппиі». орга
нізованого студентом групи Е-41 Олек
сандром Подольським, проводять черго
вий рейд, Нині роботу юних помічників 
міліції спрямовує Володимир Долгобо- 
родов.

Виховательці жеку М. П. Масловській 
студенти допомагають готувати дітей до 
оглядів художньої самодіяльності. Не 
один вечір просиділи над сценарієм ви
ступу, роздумуючи, які костюми підготу
вати разом зі своїми молодшими дру
зями.

(Закінчення на 2-й стор.).

СЕСІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР
МОСКВА. (ТАРС).Д29 жовтня — заключний день 

роботи п’ятої сесії Верховної Ради СРСР дев’ятого 
скликання. Депутати завершили обговорення питань 
про Державшій п’ятирічний план розвитку народного 
господарства СРСР на 1976—1980 роки, Державний 
план і бюджет СРСР на 1977 рік і про виконання 
Державного бюджету за 1975 рік. Промовці пропону
вали затвердити п’ятирічний план, а також план 
і бюджет на 1977 рік.

Палко і схвильовано прозвучали з трибуни слова 
щирої вдячності Центральному Комітетові КПРСа 
особисто товаришеві Л. 1. Брежнєву.

Новий приплив сил і енергії викликала у радянсь
ких людей промова товариша Л. І. Брежнєва 25 
жовтня на Пленумі ЦК КПРС.

Ця промова, сказав фрезерувальник Казанського 
авіаційнсго заводу депутат Г. А. Асхадуллін, пройня
та глибоким батьківським піклуванням про робітни
чий клас і всіх трудящих Країни Рад.

Ми, робочі люди, заявила прядильниця Барановін 
цького бавовняного комбінату імені Ленінського 
комсомолу Білорусії депутат В. П. Булова, добре ро
зуміємо: все, що ми маємо, з чого ми радіємо і чим 
пишаємося, не приходить само собою, а створюється 
зусиллями мільйонів трудових рук. Це надихає нас, 
спонукає кожного працювати з особливим піднесен
ням, з подвоєною енергією.

Трудове змагання набуло справді всенародного 
розмаху: в ньому беруть участь більш як 87 мільйо
нів робітників і службовців, повідомив секретар 
ВЦРПС депутат В. І. Прохоров.

11а порядку' денному сесії — питання про Проект 
закону СРСР «Про охорону і використання пам’ятни
ків історії та культури».

Пам’ятники історії та культури відображають ма
теріальне і духовне життя минулих поколінь, багато
вікову історію вашої Батьківщини, становлення і розч 
виток Радянської держави.

За останній час багато зроблено для дальшого 
вдосконалення охорони і використання нашою на
ціонального культурно-історичного надбання. Вперше 
проводяться розгорнуті роботи по реставрації історн-: 
ко-культурвого комплексу Московського Кремля, від
творено багато історичних комплексів. За останні ро
ки відкрито десятки нових музеїв. Майже в три рази 
зросли державні асигнування на реставрацію пам’ят
ників.

На сесії утворено нові постійні комісії Ради Союзу 
і Ради Національностей — у питаннях праці і побуту 
жінок, охорони материнства і дитинства.

Згідно з затвердженим депутатами порядком робо
ти, заключне спільне засідання Ради Союзу і Ради 
Національностей Верховної Ради СРСР присвячене 
прийняттю документів сесії. Це — закони про Дер
жавний п’ятирічний план розвитку народного госпо-' 
дарства СРСР на 1976—1980 роки, про Державний 
план розвитку народного господарства СРСР на 1977 
рік, про Державний бюджет СРСР на 1977 рік, по
станова про виконання бюджету за 1975 рік, закон 
«Про охерону і використання пам’ятників історії та 
культури», а також закони і постанови про затверд
ження указів Президії Верховної Ради СРСР.

І РОБІТНИК - МИТЕЦЬ
Для народного театру 

Палацу культури імені 
Жовтня нинішній сезон 
ознаменувався новим під
несенням у творчій робо
ті. Аматори сцени заводу 
«Червона зірка» значно 
активізували свою роботу 
е цехах і гуртожитках за
воду, на підприємствах 
Кіровограда і в усіх ку
точках області.

Для нас, робітників за
воду, становить особли
вий інтерес праця над 
створенням образів на
ших сучасників — натхнен
них будівників комунізму 
у новому спектаклі «Ста
левари» Г. Бокарєва, який 
ми виносимо на суд гля
дачів.

НА ФОТО ВНИЗУ: МОЛО
ДИЙ КОМУНІСТ, ВИПАЛЮ- 
ЙА’І В. СЕРДЮК ТА ШИХТУ- 
рлльнння О. В. ДОЛ11Н- 
<ЬКА КОНТРОЛЮЮТЬ ЗА
ВАНТАЖЕННЯ ТРУБЧАТИХ 
ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ; ВГОРІ: 
У ПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ.

Фото Р. Є П ЕЙ КІН А,

Я навмисне з гордістю 
підкреслюю те, що най
перша і найвища турбота 
нашої партії — про лю
дей праці, про їхнє щастя 
і добробут. Це авторитет
не свідчення знову вираз
но і яскраво продемон
стрував Пленум Централь
ного Комітету КПРС, про
мова товаоиша Леоніда 
Ілліча Брежнєва. Нашою 
відповіддю буде творча 
плідна праця і за верста
том, і на самодіяльній 
сцені. а

В. ПОПОВ, • 
слюсар заводу «Черво
на зірка», актор само- ’ 
діяльного народного 
театру Палацу культу
ри імені Жовтня.

Сьогодні більшість 
членів ВЛКСМ Кіро- 
воградщини носить 
біля грудей комсо
мольські квитки ново-

ОБМін І 
комсомольський 
документів

го зразка. Більшість, бо наближається до завершення 
важлиєа політична кампанія в житті спілчан країни — 
обмін комсомольських документів. Першим в області 
доповів про успішне закінчення обміну Олександрій
ський райком комсомолу. Цими днями останні квит
ки зразка 1975 року було вручено в Долинському 
райкомі ЛКСМУ.

Сьогодні «Молодий комунар» надає слово ватаж
кові однієї з первинних комсомольських організацій 
Долинського району. Слово це — про важливий 
принцип, висунутий на порядок денний саме обмі
ном.

ДИВ. 2-у СТОР.
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И г Г'Г
Секретарем комсомольської організації мене обра

ли вдруге. Перед цим я була членом комітету. Час 
офіційного визнання мене комсомольським актвіс
том припадає на період проведення обміну комсо
мольських документів. Відрізок досип, солідний, у 
моїй спілчанській біографії він зайняв особливе міс
це. Особливе хоча б уже тому, що у мене появилось 
багато однодумців, до того ж у важливих справах. 
Па цьому й хочу спинитися.

На міжрайонну базу стікаються товари з різних 
фабрик і заводів, і всі вони обов’язково проходять 
через наші руки. Тож основна і найбільш’ масова 
спсціалььість у нас — товарознавець. Саме база стає 
останнім посередником між підпрнемствами-поста- 
чальннками та покупцями, і від товарознавців зале
жить створеная останньої перепони виробничому 
бракові.

Не буду вдаватися в подробиці всієї «кухні» повер
нення недоброякісних товарів постачальникам, ска
жу лише одне; від компетентності наших дівчаг-то- 
варозг'сівців багато в чому залежить достаток : ■ -о 
шик товарів па прилавках магазинів. На Всесоюзних 
комсомольських зборах «Рішення XXV з'їзду КПРС— 
виконаємо!», на кількох наступних зборах ми ухва
лили рішення, спрямовані па поліпшення якості нашої 
роботи. Учасникам одних із зборів я запропонувала: 
«Давайте будемо принциповішими в наших контак
тах із постачальниками». І всі заговорили про обо
в’язкову фахову самоосвіту, про те, що компетентним 
товарознавець може стати тоді, коли досконало зна

тиме чинні ГОСТн. Згодом Аня Тимохіна виявила бага
то дефектів у партії трикотажних виробів, постав
лених із Мелітополя. Представник фірми не міг опро- . 
тестувати жодного пункту акта про брак, складеного 
Лпею: недоброякісний тозар до прилавка не дійшов. 
Якщо ж проаналізувати етап боротьби за якість про- 
тягом року (час, коли комсомольська організація

ОЬМІН І 
уокчменияв

виходять, інші стали мате
рями чи готуються до цьо
го. Під час підготовки до 
обміну дванадцять комсо
молок перебували в дек
ретній відпустці. А потрібно

активно гоїувалася до обміну комсомольських доку
ментів і проводила його), то зрушення очевидне: май
же з усіма претензіями наших товарознавців тепер 
погоджуються постачальники. Тому, що до такого 
результату йшли ми однодумцями. Це свідчить про 
зростання активності спілчан, на що й була спрямо
вана кампанія обміну комсомольських документів.

Мову про те, що дав нам цей важливий захід, веду 
ось чому. Обмін наша комсомольська організація за 
кінчила у вересні. А результати його ми продовжуємо 
бачити й сьогодні. В зрослій активності, в підвищен
ні уваги до кожного. Як було раніше? Вибув член 
ВЛКСМ з нашої первинної, то й вибув, цікавишся 
справою вже аж перед звітно-виборними зборами, 
коли йде обов’язкова звірка. Обмін привчив постійно 
бути уважним до тих, хто прибуває, в організацію, і 
до тих, хто йде з неї. Особисто відчула більшу від
повідальність за всіх членів організації.

Щороку за направленнями до нас приїздить два- 
три молодих спеціалісти. А гуртожитку база не має: 
є кілька кімнат у різних гуртожитках та один буди
нок із трьох ізольованих квартир. Якось прийшла до 
мене комсомолка Ольга Костенко. Склалися обстави
ни, що у рідних вона зі своєю сім’єю жити не могла, 
а квартири не мала. Сім’я була на грані розпаду. 
Звернулась я в місцевком, сказала, що не можна до
пустити, щоб молода сім’я розпалася. Відбулося за
сідання комітету профспілки, я особисто доводила, 
що Ользі потрібно виділити кімнату будь-що. і ось 
при такому «дефіциті» на житло знайшли ізольовану 
кімнату для молодої сім’ї. Кажуть, чим більше зід- 
ддєи; людям, тим багатшим стаєш сам. Молодій ро
бітниці я могла тільки приділити увагу, подбати про 
неї, а відчула, що й дівчата стали уважнішими до 
мене. Нерідко почали допомагати, причому самі ви
являли це бажання. Наведу хоча б такі приклади.

. У нас працюють в основному дівчата. Одні заміж

ж було і з ними пронести співбесіди, сфотографувати 
X ДО нових документів. Спробуй: одна до батьків 
поїхчза в сусідній район чи в місто, іншій дитину 
немає на кого залишити... Підходять якось до мене 
дівчата і кажуть зворушливо.

— Знаєш, Ларисо, ми розшукаємо всіх.
А потім дізнаюся: Світлана Макарова у вихідним 

няньчила дитину Тамари Каєнко, поки та ходила фо
тографувались для квитка. Інші дівчата узнали адре н 
тих молодих матерів, що повиїжджали, і побували , 
них. Словом, дванадцять комсомолок, які перебували 
в декретній відпустці, квитки нового зразка одс(>.-..і 
ли одночасно з усіма нашими спілчанами.

Турбот у членів комітету під час обміну, зрозуміло, 
стало більше. Але це зовсім не означало, що можи.: 
ослабити увагу хоча б до одного питання внутріспіл
кового життя. Тим більше члени комітету остеріга 
лиси того, щоб обмін не відбився на роботі з неспіл- 
ковою молоддю. І в цьому питанні прийшли нам на 
допомогу комсомольці. Не за дорученням, не на 
просьбу, а за бажанням. Допомогли підготувати до 
вступу в члени ВЛКСМ товаровідбірницю Наталку 
Грушанську.

Аналізуючи роботу нашої первинної за період об
міну, бачиш; нелегко' було б комітетові і мені як сек
ретареві без постійної допомоги всіх комсомольців. 
Відбувся чіткий взаємозв’язок за формулою: «Комітет 
комсомолу — членам ВЛКСМ, члени ВЛКСМ — ко
мітетові комсомолу», який найрезультативніше 
відобразив дію принципу «Дійти до кожного!».

Л. БОРИСЮК,
секретар комсомольської організації 
міжрайонної бази облепожнвепілки.

м. Долннська.

г
Р,

КОНВЕЙЄР РОЗЛИВУ. 
ОЛІЇ НА ОЛІЙЖИРКОМЬІ- 
ИАТІ.

ЧІТКА РОБОТА КОНТ
РОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 
ПРИЛАДІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
КВАЛІФІКАЦІЇ СЛЮСАРЯ, 
ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙ
СТЕРНОСТІ. ЦІЄЮ МАЙ
СТЕРНІСТЮ ВОЛОДІЄ МО
ЛОДИЙ КОМУНІСТ. ЧЛЕН 
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ к<- 
РОВОГРАДСЬКОГО МІСЬК
КОМУ КОМСОМОЛУ ПЕТРО 
ПРОХОДА. ПЕТРО — ОДИН 
ІЗ КРАЩИХ МОЛОДИК РО
БІТНИКІВ ОЛІЙЖИРКОМ- 
БІНАТУ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОІ О.

майбутні
ІНЖЕНЕРИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
У вихованні дітей, як ні в чому іншому, має вагу 

особистий приклад старшого. Він впливає набагато 
краще й ефективніше/ ніж довгі, нудні нотації, Це 
завжди пам’ятають Олександр Орлик, Юрій Єоку- 
ренко, Олександр Селівестров, Олександр Келій, Во
лодимир Чорний, Віктор Ткаченко, що взяли на себе 
місію нелегку й відповідальну — стати справжніми 
друзями і наставниками так званих «важких» підліт
ків зі школи № ІЗ. Допомагають їм у цьому Віктор- 
Ільчеико та Василь Гончар. Вони організували в піксе
лі фого-і радіогуртки, прагнуть (і не без успіху) за"- 
лучити до участі в них школярів.

Появилися в класах підшефних шкіл студеііги-во* 
жаті. Краща з них — Наталка Чорна. її дуже пбвї- 
жаість семикласники — за принциповість, чесність, 
вимогливість, поєднану з добротою, доброзичливість 
і любов’ю . > вихованців. Студент другого курсу 
Сергій Косарський зібрав навколо себе любителів му? 
зики. Тепер учні школи № ІЗ мають свій вокально- 
інструментальний ансамбль, яким не без підстав гор
дяться. У школі № 9 засвітив вогні клуб вихідного 
дня. Не так давно чимало радості, сміху приніс вечір 
«Нумо, хлопці!». Зустрілися десятикласники і студен
ти групи Р-63. Переможених не було, заге вражс-пь 
вистачало надовго.

Студентська молодь енергійна. Вона постійно шу
кає, творить. Загляньте лише на будь-який вечір від
починку, що його ми проводимо разом з підшефними, 
і ви помітите, скільки видумки, таланту виявляють 
юнаки і дівчата, готуючи програму дозвілля. Все це 
для однієї мети — виховати у людини почуття колек
тивізму, привчити її до громадської активності, до
помогти їй знайти улюблену справу, визначити свою 
корисність суспільству. І по.у. - іяється той, хто вва
жає, що інженер не повинен С- ги педагогом.

Н. МАЛИXIНА, 
студентка Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування.'

ШІЕНУМ
ПЕТРІІИЬКОГО
РїіЙКОМУ
ЛКСМУ

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ «мк»

Відбувся пленум Петрів- 
ськогд райкому ЛКСМУ, 
який розглянув питання 
про завдання комсомоль
ської організації району 
по дальшому розвитку 
фізичної культури і спор
ту серед молоді у світлі 
рішень VII! пленуму ЦК 
ЛКСМУ.

З доповіддю виступив 
перший секретар райко
му комсомолу М. І. Па- 
расоченко.

У роботі пленуму взяв 
участь секретар обкому 
комсомолу В. В. Петраков.

НІХТО НЕ ЗАМІНИТЬ 
МАТЕРІ • ДІТИ ВАШІ — 

ЧИЙ КЛОПІТ!

Листа, вміщеного па сторінках вашої 
зети під заголовком «На роздоріжжі», 
прочитали та обговорили на засіданні 
дагогічпої ради районного Будинку піоне
рів. Хочеться дати деякі поради матері, яка 
опинилась у скрутному становищі, і висло
вити свої думки.

Звичайно, дуже важко надолужити про
гаяне у вихованні хлопчика. І все ж це ще 
можна зробити. Передусім потрібні мате
ринська ласка і постійний контроль. Спро
буйте ще і ще раз лагідно поговорити з си
пом. Без крику та погроз викличте його на 
відверту розмову, нехай він скаже, чому у 
нього ке осе гаразд у навчанні і поведінці.

та
ми 
пе-

Можливо, причиною є зовсім не вплив вули
ці. а Ваше ставлення до нього і те, скільки 
Ви приділяєте йому уваги. Якщо мало — 
це пригнічує дитину. Коли Вам пощастить 
поговорити відверте, не заспокоюйтесь, а 
продовжуйте знаходити ключі до серця си
на. Постійно контролюйте його навчання, 
допоможіть весело й розумно проводити 
вільний час. Поговоріть про смаки та інте
реси, порадьте відвідувати один з гуртків 
при Будинку піонерів, де хлопчик зможе 
бачити результати своєї праці. Будьте хоро
шим прикладом. Нехай це буде один раз па 
тиждень, у вихідний. Обговорюйте телепе
редачі, робіть так, щоб Вашому синові було

цікаво вести дискусії з того чи іншого пи
тання, щоб ііоб-.чив він у Вас, матері, най
ближчого друга.; Будьте людиною ' слова: 
якщо пообіцяли що-небудь синові, скажімо, 
перевірити домашнє завдання чи купити 
подарунок, то обов’язково виконайте обі
цянку. Інакше зникне довіра до Ваших слів 
і, зрештою, до Вас самої.

На мою думку, сни повинен навчатись у 
звичайній школі, а не в школі-інтернаті. 
І саме тому, що Вам необхідно частіше бути 
разом, мати із сином тісний контакт. Після 
роботи Ви знайдете для сина якусь годину, 
щоб зайнятись його вихованням. Якщо ж Ви 
не можете допомогти йому в навчанні — до 
Ваших послуг група подовженого дня, а для 
змістовного відпочинку — Будинок піонерів. 
І оловпе ж для Вашого сина — це тепло ма
теринських рук. Треба зважити ще й на те, 
що йому бракує батьківської турботи. Тож 
не обділяйте хлопчика материнським теп
лом і ласкою.

К. ОКУНЬКОВА. 
директор Будинку піонерів, 

м. Бобринець.



---------2 лкеш.одлда 1976 року
Підтримайте пісню!

їхня перша пісня... Переплелися голоси (ніжний, 
високий — Галинчин, м’який, задушевний — Володі) 
і здивували всіх. Потім, пізніше, вони ще не раз ди
вуватимуть. Таке чарівне одкровення піснії Вона 
зближує, відкриває коштовні розсипи думок, почут
тів, приховані під щоденним, непомітним на перший 
погляд вантажем буденних справ.

Якось у перерві між годинами репетиції зайшла 
мова про нашу художню самодіяльність Просто і 
пророчо про її суть сказав В. І. Ленін: «Мистецтво 
належить народові*. Справді, саме, наша радянська 
доба дала широкі крила художній самодіяльності, 
саме в паш час квітнуть народні таланти у мистецтві.

Сама я шостий рік співаю в «Ниві» — хорі Созо- 
нівського сільського Будинку культури. Вік наших 
хористів рішиш від вісімнадцяти до п’ятдесяти. 
Всяке буває робота на дослідній станції, невідкладні 
домашні клопоти. От уже і е виправдання, чому про' 
пустив заняття. Без любові, душевної прив’язаності

МУЗА БУДЕ
ПОМІЖ НАС
(є такни хороший народний вислів: «наче серцем при
кипів») ніяк не обійтися. Ніхто й не примусить — 
справа ж добровільна.

Отож, спостерігаючи, як Галя і Володя в’ють своє 
сімейне гніздечко (щасливою для них стала перша 
пісня), хвилювалися. «От і все, залишились ми без 
наших співунів», — думалось, та не сталось. Нових 
солістів шукати не довелося.

А коли у подружжя Заніздрів народилася Наталоч
ка, тоді вже піхто не сумнівався: не до кору буде 
молодятам. І знову помилились. Приходили по черзі: 
коли зручніше Галі, коли — Володимирові. Невдовзі 
і крихітку почали брати з собою. Тепло кутали її, бо 
в залі, де репетиції проходили, восени, а особливо 
взимку, було прохолодно. Наталочка засинала на ру
ках, заколисана маминою і татковою піснею. І росла, 
виростала!

Тепер, маючи два з половиною від роду, вона сама 
співає — тоненько, смішно і зворушливо. Так і бачи
мо їх завжди — втрьох ідуть у хор, утрьох повер
таються додому.

...Слухаючи нову пісшо, тобі не віриться, що неви
мушені жести, усмішка, лукавий погляд — усе, що 
Допомагає розкрити саму її душу, народилось на 
кількох репетиціях.

— А ми дома співаємо, — весело розв’язує мож
ливі сумніви Галина.

Без Володимира вона «трошки боїться». А з ним їй, 
невисокій і тендітній, якось затшшііше на сцені.

Не замкнутися з рідному, дорогому, та все ж над
то тісному сімейному колі, зберегти вірність справі, 
котра робить твоє життя по-справжньому яскравим, 
духовно багатим, — хіба ми всі не прагнемо до цьо- 
іо? Тим більше заслуговує шани той, хто заради неї 
піднявся над труднощами, здавалось би, неперебор
ними.

В. МАТВЕЕВА, 
учасниця хору «Нива». 

Кіровоградський район.

-------------------------------------------------------------

ДЕАТР ЛЯЛЬОК ПОДОРОЖУЄ
У гості до школярів Подо- 

рожненської середньої школи 
завітали артисти обласного 
театру ляльок. У сільському 
Будинку культури ионн пока
зали цікаву казку «Чебураш
ка і його друзі». Щедрими оп
лесками учні нагородили за 
майстерну гру акторів Тетяну 
Клал.юнко, Валентину Дьяко
ву. Піну Шевченко, Віталія 
Дорошенка, КІру Гутнрю та 
інших.

Артисти з Кіровограда 
ступили також у селах Глин- 
ську, Захарівні та в робітни
чому селищі Власівці.

Л. МАКСЮТА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара». 

Світловодський район.

Фото С. ФЕН ЕМКА.
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піеля

У міському Палаці культури 
імені Компанійця відбулося від
криття інтерклубу «Глобус». 
Ініціатори його створення — Ле
нінський райком комсомолу 
м. Кіровограда, курси підготов
ки керівників художньої 
діяльності, методичний І 
Будинку культури імені 
нійця.

— Назву ми вибрали 
ладково, — каже ведуча 
Ковальова. — Адже глобус — 
цс макет земної кулі, обертаючи 
який ми можемо озирнути краї
ни всіх континентів. Наш клуб, 
подібно до глобуса, допоможе 
скоротити відстані і зблизити 
юність усього світу.

Атмосфера дружби, товарись
кості, молодості відчувається в 
усьому: і в оформленні залу (па 
сцені — емблема клубу, лозунг 
«Дружба за все найдорожча,

дружба — це стяг молоді!»), і и 
звучанні комсомольських пісень, 
і в світлих усмішках учасників 
засідання інтерклубу.

За столом дружби зібралися кур 
саптн льотно-штурманського учили
ща Аіігєлоп Ангел Ілієв з Народної 
Республіки Болгарії, Гпбріель Мба з 
екваторіальної Гвінеї, Рамон Аріас 
Кабларес із Куби. Енебіш Улзійхутах 
з Монгольської Народної Республіки 
1 молоді кіровогдадці Ірина Філато 
на, Тамара Сущко, Анатолій Арии 
кін, їхні товариші.

Кожний із гостей розповів про 
свою країну, про боротьбу ного 
ровесників за мир, про дружбу 
з радянською молоддю.

Господарі вечора підготували для 
Ангела сюрприз. Через кілька днів у 
нього день народження, тож від іме
ні всіх присутніх Анатолій Арипкіп 
привітав його болгарською мовою І 
вручив па спомин подарунок.

Під час підготовки до відкриття 
інтерклубу було оголошено конкурс 
на кращу емблему. Перемогла Окса
на Бабенко — слухачка курсів підго-

топки церіппиків художньої саідоді 
яльпості. Кожен із присутніх одер 
жав емблему з автографом учасників 
конкурсу.

А па закінчення, як завжди, — кон 
церт. Виступали і гості, і господарі. 
Різкими мовами світу звучав «Гімн 
демократичної молоді», ще раз під 
тверджуючи солідарність молоді всГх 
країн.

Зробигп відкриття «Глобуса» 
пам'ятним, хвилюючим постара
лися директор бібліотеки облас
ного Будинку народної творчос
ті М. Ф. Бабенко, методист мі 
ського Палацу культури Діла 
Ковальова, художній керівник 
Палацу культури ІІ1ВЛП Г. С. 
Язич, слухачі курсів підготовки 
керівників художньої самодіяль
ності.

Т. ЛЕБЕДЕВА, 
другий секретар Ленінсько
го райкому ЛКСМУ м. Кі
ровограда.

ГОЛУБИНИЙ ОБІД.

вяютэш?

Під цією рубрикою «Мрло- 
, їй комунар» опублікував 

кілька матеріалів про дозвіл
ля кіровоградців. Критиці бу
ло піддано окремі заклади 
культури обласного центру.

Директор обласного Будин
ку народної творчості В. А. 
СЕЛІН повідомив редакцію 
«Молодого комунара»: для 
поліпшення організації масо
вого відпочинку і культурного 
дозвілля трудящих та підви
щення кваліфікації масовиків- 
витівників, які працюють па 
громадських засадах, облас
ний Будинок народної твор
чості постійно проводить об
ласні семінари масовиків.

Так, з 29 червня по 1 липня 
цього року на базі Свігловод- 
ського районного Будинку 
культури провели обласний се
мінар масовиків-культорганіза- 
торів, у якому взяли участь 
понад 80 чоловік. Перед учас
никами семінару виступили 
лауреати Республіканського і 
дипломанти Всесоюзного кон
курсів масовиків з показовими

програмами. В. О. Бромпей 
бер, директор новоукраїнсько- 
го Палацу культури «Ювілей
ний», показав свою програму 
«БАМ», за яку удостоєний 
звання лауреата Республікан
ського конкурсу масовиків. 
Дипломант Всесоюзного кон
курсу масовиків О. М. Чеко- 
тнло продемонструвала вечір 
відпочинку, присвячений твор
чості иоеіа Е. Асадова.

Для забезпечення маерзв- 
ків — організаторів відпочин
ку глибокоідейними і високо
художніми сценаріями масо
вих клубних вечорів, які 
сприятимуть комуністичному 
вихованню трудящих у світлі 
рішень ХХУ з’їзду КПРС, до 
І грудня 1976 року продовжимо 
третій обласний конкурс на 
кращий сценарій масового ве
чора відпочинку трудящих, 
оголошений Будинком народ
ної творчості 1 червня.

Планом роботи обласного Бу
динку народної творчості пе
редбачили заслухати на засі
данні ради обласного управ
ління культури питання про 
роботу танцювальних закладів 
І майданчиків міст Кіровогра
да, Ссітловоаськз. Олек
сандрії.

V жовтні відбулося відкри
те засідання клубу інтерна
ціональної дружби «Глобус».

па
те

ніхто з нас не 
як іменується 
в архівних доку- 
воно теж не зна- 
Тож ми й виріши-

ППШЫЮ
МИ, ветерани 714-го ок- 
. “ ремого авіаполку 
зв'язку, колишній коман

дир першої ескадрильї 
Іван Григорович Іваненко 
і секретар комсомольської 
організації цієї ж ескад- • 
рильї Василь Федорович 
ІКолотюк, просимо допо
могти розшукати на КІ- 
ровоградщині село, де 
здійснив подвиг і загинув 
наш однополчанин, пре
красний льотчик комсо
молець Микола Павлович 
Ракчеєв.

...Це було в жовтні *943 
року. Йшли кровопролитні 
бої за визволення України. 
Танкові армії після форсу
вання Дніпра вели зжэ 
бої на дальніх підступах 

Кіровограда. Наш полк 
Забезпечував оператив
ний зв'язок штабу 2-го 
Українського фронту. 28 
Жовтня з оперативної пло-

фашисти били по малень
кому У-2 з гармат. Рак
чеев усе-таки посадиз 
продірявлений літак на 
околиці села. Та вибрати
ся з кабіни вже не міг. 
Німці продовжували об
стріл. їм треба було під
палити літак, щоб зробити 
фотознімок палаючого У-2 
і мати за це винагороду. 
Літак спалахнув, вибухнули 
бензобаки.

Позітряний поєдинок ба
чили всі жителі села, вони 
й поховали останки пілота. 
А однополчани встановили 
на могилі пропелер — як 
пам’ятник.

Нині 
м’ягас, 
село. І 
ментах 
читься.
ли звернутися по допомо
гу до старожилів і черво
них слідопитів. Де ж упав 
У-2 Миколи Ракчеева?

І. 1ВАНЕНКО - 
полковник у відставці, 
В. КОЛОНОК - за
служений інженер 
БРСР.
На знімку: М. П. РАК- 

ЧЕЄВ,

оператиз-

щадки, що знаходилась бі
ля Пахарізки Олександрій
ського району, молодший 
лейтенант Микола Ракчеєз 
з офіцером штабу вилетів 
на У-2 в район Нової 
Праги для встановлення

зв’язку з передовими тан
ковими частинами й 
нення ліній фронту. Рап
том його атакували 
«мессери». Рамчеєв
тиснуз машину до землі— 
полетів понад ярами, А

уточ-

два 
при-

Девізом цього вечора була- 
пісня В. Мурадслі «Дружба —. 
найдорожче». На зустріч за
просили гостей, курсантів; 
льотно-штурмаисьиого учили-, 
іца: кубинців, болгар, пред-- 
ставників Екваторіальної Гві
неї, Монголії та інших країн.' 
Готуємо вечір поезії «Мій. 
улюблений -поет». ,

Вчасно реагують працівники, 
обласного Будинку народної- 
творчості па матеріали, надру
ковані в місцевих газетах. Ма-. 
теріали, опубліковані в «Мо
лодому комунарі» за 17 черв-, 
ня, 3 липня, 9 жовтня, обго-( 
порила творча рада Будипку. 
Методисти подали конкретні: 
пропозиції щодо поліпшення- 
організації відпочинку трудя
щих міста і області.

Хотілось би висловити дум-’ 
ку про те, що в області зовсім 
немає масозиків-фахізців. Ма-і 
совиків не випускають ні ви
щі. ні середні спеціальні учбо-- 
ві заклади. Можливо, слід по : 
думати над цим дирекції кур
сів підготовки керівників ху
дожньої самодіяльності та 
Олександрійського культосвіт 
нього училища.

Редакція чекає відповідей. 
від керівників інших культ
освітніх закладів Кіровограда, 
котрих ми запросили взяти 
участь у віїжлизій розмові.

НОВИНИ ЗАРУБІЖНОЇ 
НАУКИ 8 ТЕХНІКИ

НОВИЙ СОРІ 
ТРИТИКАЛЕ

Угорські спеціалісти вивели' 
ноіиїй перспективний сорт три
тикале — гібриду пшениці і 
жига. Цей сорт містить до 20 
процентів білка І може рости 
на землях, несприятливих для 
вирощування інших культур. 
Вій дав урожай у 50 центне
рів зерна з гектара.

ПОВЕРХНЯ ОКЕАНУ 
НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА?

Як показали вимірювання, 
зроблені з одною з американ
ських штучник супутників, 
Землі, поверхня світового 
океану не в строго горизон-' 
тальиою, повідомляє журнал' 
«Сайєнс Яьюс». Вздовж схід
ного узбережжя Австралії,' 
довжиною в кілька тисяч кіло-, 
метрів, рівень ВОДИ В ПІВНІЧ-' 
ній частині по два метри 
ЩНЙ, ніж у південній.

ВИ-і

до- 
мо-

японські
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

В Японії починаються 
рожні випробування семи
делей легковик І вантажних 
електромобілів, збудованих 
різними фірмами. їх пробіг 
без підзарядки акумуляторів 
досягав 200 кілометрів. Тепер 
починається розробка електро
мобіля, здатного проходити 
без підзарядки 400 кілометрів.

(ТАРС).

Книш, котрі випускає у світ 
видавництво «Международные 
отношения», розраховані па 
різні категорії читачів; викла
дачів суспільних наук, партій
них працівників, пропагандис
тів, студентів, слухачів мережі 
політичного навчання, Воші 
зацікавлять і тих, хто хоче са
мостійно поповнити свої знан
ня з питань міжнародної по
літики. Про плани 
ціва на наступний __  .....
розповідає директор об.ткни- 
готоргу О. П. МАЗУРЦОВ.

— План випуску відкри
вається розділом, присвя
ченим 60-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
резолюції. Сюди ззійшла 
робота колективу радян
ських істориків «Ленінські 
традиції зовнішньої полі
тики Радянського Союзу». 
Готується до видання ко
лективна праця юристів- 
міжнародників «Радянська 
держава і прогресивний 
розвиток міжнародного 
права».

Центральне місце відве
дено книгам, у яких про
пагується зовнішньополі
тична і зовнішньоеконо
мічна програми, розроб
лені XXV .з'їздом КПРС. 
Скажемо про одну з них—• 
«Міжнародні відносини 
нозого типу (проблема 
розвитку соціалістично, 
співдружності)». Робота 
що її написав колектис ’ 
учених Інституту економіки 
світової соціалістично 
системи АН УРСР, розкри 
ває значення рішень з’їзду 
для всебічного співообіт 
ництва братніх соціаліс
тичних країн, зміцнення 
їхньої єдності, використав 
ня всіх переваг розвину 
того соціалізму.

Читач знайда у плані ви 
дазництва книіи, в яки?, 
показано фундаментальну 
перебудову міжнародних 
відносин 70-х років, особ
ливо після підписання За
ключного акта загально-, 
європейської Наради з 
питань безпеки і співро-' 
бітництва в Хельсінкі.

Видавництво готує до 
друку книги, де відобра
жено посилення ідеоло
гічної боротьби між со
ціалізмом і капіталізмом 
у сучасних умовах, зокре
ма спільне дослідження 
вчених Болгарії, Угорщи
ни, Польщі, Чехословацки
ми, НДР і СРСР «Антира
дянщина — головний на
прям антикомунізму».

Замовлення на літерату
ру приймають магазини 
облкнигогоргу, облепо- 
живспілки та обласний біб
ліотечний колектор.
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МОЛОДА мати з двома 
дітьми кинулася з 

балкона своєї квартири 
на околиці Афін. Усі троє 
перебувають у тяжкому 
стані... Юне подружжя 
задушило своє немовля... 
73-річна повитуха Фекла 
Сімеоніді тільки цього ро
ку продала бездітним 
батькам п’ятьох дітей по 
45 тисяч драхм «за душу» 
(вартість подерженого мо
тоцикла)...

* Ці повідомлення остан
ніх днів потрясли гро
мадськість Греції. Газети 
на перших полосах друку
ють фотографії злочинців, 
виносять у заголовки ви
моги засудити винних, за
хистити дітей, котрі ста
ють жертвами замучених 
нуждою батьків чи бруд
них ділків-спекулянтів.

Торгівля дітьми в Греції 
набирає загрожуючих мас
штабів. У ході судового 
процесу над Сімеоніді і 
чотирма її спільниками 
розкрилися страшні фак
ти. У доведених до відчаю 
батьків, дітей купують 
грецькі багатії, що при
кривають купівлю-про- 
даж липовими документа
ми про усиновлення, які 
за 50і—100 тисяч драхм їм 
видають акушери типу Сі
меоніді. Багато маленьких 
греків, проданих у раб
ство, попадають за кор
дон, найчастіше в США. 
Американське Товариство 
захисту дітей заявило, 
що більшість куплених 
малят завозиться в Шта
ти з Греції та Південної 
Кореї. У післявоєнні ро
ки в Греції діяло 87 
агентств по «усиновлен
ню», які лише з 1953 по 
1958 рік продали амери
канцям 1200 дітей. Зло
чинцям удалося замести 

! сліди, і нікого конкретно 
І не було притягнуто до 

відповідальності.
| І ось нинішнє слідство 
В у справі про сучасну ра-

спор
ком п* 

Світло-

заявив:
ро-

богоргівлю. Розкриваю
ться все нові й нові факти. 
Янніс Караячніс, що живе 
на острові Евбея, продав 
дочку за 12 тисяч драхм. 
За його словами, тільки в 
Халкіді — найбільшому 
місті острова — продано 
дві тисячі дітей. На слід
стві Караянніс
«Саджайте тих, хто 
бить це заради збагачен
ня. А ми якщо й продає
мо, то тільки через зли
дні».

Чому процвітає ринок 
«людського товару» в 
Греції? Преса країни на
магається знайти відпо
відь на це запитання у від
сутності суворого закону, 
який кладе край злочин
ній купівлі продажу, а та
кож посилається на зако
нодавство, котре утруд
нює усиновлення в Греції. 
Деякі адвокати заперечу
ють: ні, тепер законодав
ство стало гнучкішим. Так, 
наприклад, мінімальний 
вік людей, що бажають 
усиновити дитину, зниже
но з 50 до ЗО років. Але 
всі ці дискусії ведуться в 
основному для того, щоб 
відвернути увагу громад
ськості від серйозної со
ціальної проблеми.

Впливовий буржуазний 
грецький щотижневик «Та- 
хідромос», - коментуючи 
факти, що розкрилися на 
слідстві, писав: «Звичайно, 
50 тисяч драхм, які бать
ки одержують за продану 
дитину, сума невелика, але 
й вона виручає людей, що 
живуть у злиднях. Адже 
зважуються на цей крок 
лише представники най- 
бідніших веоств населен
ня, батьки і матері багато
дітних сімей. Вони розумі
ють, що не зможуть про
годувати, виростити своїх 
дітей, дати їм освіту.

І. СЕРГЄЄВА. 
(АПН).

І

Плавальний
басейн
тивного
лсксу 
водського заво- /
ду чистих мста- 
лів протягом г 
двох днів був ( 
місцем розигра- 
шу особисто- 
командної пер
шості Кірово- 
градщини з плавання, 
комітет з метою відбору 
до збірної команди, що захищатиме в 
червні наступного року честь Кіровоград- 
1ЦНІ1И на молодіжних іграх України, ви
рішив провести серію подібних першос- 
тей. Закінчиться відбір фіналом облас
них спортивно-молодіжних ігор.

Широкою була програма рознграшу 
нинішньої першості. В численних запли
вах брали участь вихованці секції пла
вання заводу чистих металів (тренер
ський колектив під керівництвом А. I, 
Котенка), представники дитячо-юнаць
ких спортивних шкіл Світловодська і Кі
ровограда (тренери 10. С Поліщук і 
В. В. Манько).

До заліку йшли вісім кращих резуль
татів на кожній дистанції.

...Постріл стартового пістолета, і на 
шести доріжках басейну почалася бо
ротьба за звання чемпіона. 200 метрів 
водної гладіні вільним стилем найшвид
ше долає світловодська авангардівка 
учениця 5 класу середньої школи № З 
Юлія Кривчак. її результат на цій ди
станції — 2 хвилини 47,3 секунди. В ході 
змагань ця здібна спортсменка не раз 
піднімалася на вищу .сходинку п’єдеста
лу пошани. ІОля була першою на сто- і 
двохсотметровій дистанції стилем «брас», 
найкраще пропливла 100 метрів па спи
ні. А її товариш іи команді учень 7 кла
су Світловодської середньої школи № 4 
Павло Пупков переміг на коротких ди
станціях вільним стилем, на стометрівці

Д ЙДЕ ПІДГОТОВКА 
до молодіжних 
СПОРТИВНИХ ІГОР УКРАЇНИ

Обласний спорт-
кандйдатів

«батерфляєм» і в комплексному плаван
ні на 200 метрів.

Двічі чемпіонське звання завоювали 
авангардівці Ніна Апіскевнч, Ігор Полі
щук, Євгенія Ходико і Сергій Рожко.

Дипломом І ступеня обласного спорт- 
комітсту нагороджено шестикласника 
десятирічки № 3 Геннадія Корилеика — 
за 3 хв. 44 сек. він подолав стилем «ба
терфляй» 200-метрову дистанцію. Чем
піоном області став і ного однокласник 
Ігор Панцврєв, який вільним стилем най
швидше проплив півторакілометрову ди
станцію.

Піднялися на вищу сходинку п’єдеста
лу пошани авангардівці Іра Шамасова і 
Сергій Дідул (400 м, вільний стиль), 
Людмила Пащенко (100 м, «батер
фляй»), Ігор Халявко (100 м, «брас») та 
Олена Пахомкіиа (100 м, комплексне 
плавання).

Цікавою була естафета. Вихованці 
Світлово,іської ДІОСШ лише у віковій 
групі 1966—1967 рр. народження здобу
ли перемогу. В решті естафет першими 
були члени секцій «Авангарду» Світло- 
водського заводу чистих металів.

Авангардівці сіа.іи переможцями в 
командному заліку. Вони набрали 678 
очок. Другими призерами стали плавці 
Світловодської ДІОСШ (450 очок), па 
третьому місці — юні спортсмени Кіро
вограда (312 залікових очок).

І. КАРАНТ, 
громадський кореспондент «Мо
лодого комунара».

ТИРАЖ
«СПОРТЛОТО»

У Кіровограді закінчи
лися командні змагання 
з шахів на кубок обласної 
ради профспілок, присвя
чені 59-й річниці Жовтня. 
В них узяли участь чотири 
команди. В кожній — 5 чо
ловіків, 2 жінки і 3 запасних 
учасники. Змагання 
водилися 
стемою.
боротьби перше місце і 
кубок обласної ради 
профспілок завоювала 
збірна команда обласної 
ради «Спартака», за яку 
виступали Г. Дубівка, 
П. Яновський, Л. Насеков- 
ський, О. Фукс, В. Ляшен-

ТЕПЕР —
НА КАНІКУЛИ |

Д Першу половину 
(осінній етап) першості 
СРСР з футболу серед 
юнацьких команд закін
чили матчем у Світловод- 
ську юні вихованці коман
ди майстрів кіровоград
ської «Зірки» (тренер В. І. 
Квасов). і

Виступаючи в VI укра
їнській зоні, майбутній ре
зерв «Зірки» (капітан 
команди десятикласник | 
середньої школи № 17 
Борис Жердієв) зумів ви- . 
грати у киян (рахунок 
3:2), завдав поразки чер- 
кащанам (1:0), унічию з 
однаковим рахунком (0:0) 
зіграв з футболістами | 
Олександрії і Нікополя. А 
програші — у Дніпропет- і 
ровську (2:3) і Кривому 
Розі (1:5).

Хороше враження від 
гри залишали молоді фут
болісти Сергій Глизенко 
(студент першого курсу 
факультету фізвиховання 
педінституту), Віктор Мун- 
тян (учень будівельного 
технікуму), десятикласник 
середньої школи № 9 
Володимир Яценко.

Остання гра осіннього ста- . 
ну мала досить важливе зна- 
'існня для кіровоградців. Вона 
істотно впливала на розподіл 
місць. Та матч, що проходив 
па полі стадіону «Авангард» 
(м. Спіт.юподськ) з місцевими 
футболістами, не приніс ус- ' 
віху «Зірці». Вона програла І 
його з рахунком 0:1. М’яч у 
порога, котрі захищав студент 
гіеоиюго курсу Факультету 
фізвиховання педінституту 
Михайла Мнхайлоп. провів 
снітловодськнй нападаючий І 
Юрій Василеіікп. 4

Серед футболістів 1961 і 
—1962 рр. народження кі- 1 
ровоградці посіли в осін- І 
ньому етапі своєї зони І 
четверте місце.

Перший етап закінчився, т 
але змагання триватимуть -ґ 
і весною. Юні футболісти В 
приступають до тренувань N 
у зимових умовах.

Гг

30 жовтня 1976 року 
м. Москві відбувся 

12-й тираж суботнього 
«Спортлото».

Виграші випали 
такі номери:

1-й тираж 
18, 34.

■
Ф. Гершман, Т. Ду

бівка.
Переможцями на своїх дош

ках стали Ю. Пігарев («Буре
вісник»), П. Яновський («Спар
так»), М. Ройзман («Аван
гард»), О. Фукс («Спартак»), 
М. Зборовець («Колос»), 
В. Федюк («Авангард»), 
Т. Дубівка («Спартак»).

Слід відзначити успіх уче
ниці 7 класу середньої школи 
№ 17 Такі Дубівки, яка, ви
ступаючи на сьомій жіночій 
дошці, виграла всі партії і бу
ла тут першою.

Викликає подив, що в 
таких масових і цікавих 
змаганнях не брали участі 
представники 
товариств 
«Динамо», 
зерви».

збір

(Кор. ТАРС).

спортивних 
«Локомотив», 

«Трудові

про
за круговою си- 
Після тижневої

2-й тираж — 5, 12, 
18, 27, 30.

Перший

А оси шш ЕТЮД.

т°-
І

індекс 61197» Зам. № -154,БК. 14596,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Виплата виграшів 
проводитиметься з 9 
листопада по 9 грудня 
1976 року.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуа Луначзрськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря гв відділу 
комсомольського життя—2-45 35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи—2-45-36, відділу вій« 
ськово-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

- Тираж 59 700,

Розв яжіть етюд, скла
дений М. Ботвинником.

Білі: КрЬ7, КІ14, пп ^5, 
ЬЗ (4 фігури).

Чорні: Кр17, С(12, пп g7l 
(З фігури).

Білі починають і ви
грають.

Нй

8, 15, 16,

що 
фут- 

які

Фото М. САРАХАНА,

ПОГОДА

Вдень 2 листопада по території області і місту Кі
ровограду передбачається мінлива хмарність, місця
ми невеликий дощ. Вітер західний, 7—10 метрів на 
секунду. Температура повітря по області 6—II, 
місту 8—10 градусів тепла.

»МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кнровоїрадекого обкома 

ЛКСМУ. с, К<іропогр8л.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

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

Футболістн збірної СРСР 
під керіеннцтиом нових тре
нерів ЛІ. Симоняна і 10. Се
дова провели в Москві (25— 
27 жоптіїи) перші тренуван
ня і двосторонню товариську 
зустріч.

У матчі, який проходив у 
Лужниках, футболісти, 
виступали в червоних 
болках, виграли у тих,
грали в білих, — 2:1 (0:1).

У другій половині листо
пада абіриа СРСР відвідає 
Південну Америку, де пла
нуються зустрічі з команда
ми Аргентіни і Бразілії, я 
також Уругваю 1, можливо, 
Перу. А в січні провідні 
футболісти знову зберуться 
разом 1 поїдуть до Італії, де 
проведуть три товариських 
матчі з місцевими клубами. 
Вся підготовка спрямовує
ться на те, щоб прийти у 
всеозброЕПнІ до відбіркових 
зустрічей чемпіонату світу 
футболістами Угорщини 
Греції, які відбудуться 
квітні — травні.

з
І

в

СПАРТАКІВЦІ - 7
ЧЕМПІОНИ 

ОБЛАСТІ
П’ять команд («Спартак» 
«Радист» із Кіровограда, 

«Шах-
і
олександрійський 
тар», новоукраїнський «Ко
лос» і знам янськцй «Ло
комотив») узяли участь у 
фіналі першості області з 
футболу. Вдало на цих 
змаганнях виступили спар- 
таківці. З рахунком 4:2 во
ни перемогли олександ- 
рійців. У ворота знам’ян- 
ців забили два м'ячі, а у ■ 
свої пропустили один, два ■ * 
матчі зіграли внічию: 3:3 [І 
— з «Радистом» і 0:0 — з ( 
новоукраїнцями. Набрав- □ 
ши шість очок з восьми, І 
«Спартак» завоював зван- В 
ня чемпіона області. Дру- Г- 
ге місце зайняв «Шахтар». № 
У нього теж шість очок, 
але під час зустрічі з» 
спартаківцями сильнішими П 
виявились кіровоградці. № 
Третя сходинка дісталася Ри 
минулорічному перемож- № 
цю цих змагань — «Ра- ® 
дисту». і

Ці три команди наступ- ® 
ного року представляти- № 
муть Кіровоградщину на Ц. 
чемпіонаті України серед І 
команд колективів фіз- £1 
культури.

В. Ш А БА ЛІН.
- - т

Редактор М. УСПАЛЕНКО« 1
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