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ЇУБОТНИК!
ПІД ПРАПОРОМ 
юносп

Дружба — це слово накрес
лено на прапорі юності плане
ти. Як розуміють його студент 
педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, який приїхав 
навчатись на Україну з Кирги
зії, і курсант льотно-штурман
ського училища, на батьківщи
ні якого відбудеться XI Все
світній фестиваль молоді і сту
дентів! Який особистий зміст 
вони вкладають у це зрозуміле 
І дороге на всіх мовах слово!

про сесію Верховної Ради
23 червня, в Сесійному залі Верховної Ради Укра

їнської РСР відбулася п’ята сесія Верховної Ради 
Української РСР дев’ятого скликання.

Сесію відкрив Голова Веоховної Ради Української 
РСР М. У. Білий.

З доповіддю Мандатної комісії про перевірку пов
новажень депутатів, обраних замість вибулих, висту- 

<цив голова Мандатної комісії, депутат Г. К. Крючков. 
Верховна Рада приймає постанову про визнання 

повноважень депутатів П. Л. Погребняка, обраного 
по Возчанському виборчому округу Харківської об
ласті, та І. І. Шматольяна, обраного по Андрушів- 
ському виборчому округу Житомирської області.

Депутати одноголосно затверджують порядок ден
ний сесії:

1. Про проект Конституції СРСР та завдання Рад 
депутатів трудящих республіки, що випливають з 
доповіді Генерального секретаря ПК КПРС товариша 
Л. 1. Боежнєза на травневому (1977 р.) Пленумі ЦК 
КПРС.'

2. Про підготовку проекту нової Конституції Укра
їнської РСР.

У першому питанні порядку денного виступив з 
| доповіддю член Політбюро ЦК КПРС, перший секре

тар ЦК Компартії України, депутат В. В. Щербицькин.
В обговоренні доповіді на ранковому засіданні 

взяли участь депутати: В. П. Щербина (Кірсвський 
виборчий округ, м. Київ), М. М. Рябошапка (Возне- 
сєнський виборчий округ, Миколаївська область), 
І. І. Сахнюк (Тракторозааодський виборчий округ, 
Харківська область).

Після перерви голодує заступник Голови Верховної 
Ради УРСР Т. А. Гаврилова. В дебатах виступали; де
путат Верхосної Ради СРСР І. П. Лисенко, депутати;

і Н. О. Пучкоаська (Приморський виборчий округ, Оде- 
Г ська область), М. М. Нівалов (Кривбасіпський ьибод- 

чий округ, Дніпропетровська область), О. Н. Парубок 
(Жашківський виборчий округ, Черкаська область), 
Т. М. Чемодуроз (Ялтинський виборчий округ. Крим
ська область), Г. О. Збанацький (Московський вибор
чий округ, м. Київ), Д. И. Проценко (Великолепеги-

Української РСР
сі.кий виборчий округ, Херсонська область), В. М. Ге- 
расимчук (Володимир-Волинський виборчий округ, 
Волинська область).

На вечірньому засіданні, що проходило під голову- 
еанням заступника Голови Верховної Ради УРСР 
ґ. І. Пуденха, виступили депутати: Л. М. Самокиш 
(Ленінський виборчий округ, Донецька область), 
В. О. Святоцький (Золочівський виборчий округ, 
(Львівська область), В. О. Сологуб (Горезький вибор
чий округ, Донецька область), В. В. Галкін (Сєвєро
донецький виборчий округ, Зооошиловградська об
ласть), А. І. Корніснко (Гіідволочиський виборчий ок
руг, Тернопільська область), А. Ю. Романенко (Ніко
польський виборчий округ/ Дніпропетровська об
ласть), О. І. Передерій (Мелітопольський виборчий 
округ. Запорізька область).

Б обговореному питанні прийнято постанову. Вер
ховна Рада Української РСР одностайно схвалила 
проект Конституції СРСР і прийняла до керівництва 
й неухильного виконання положення і висновки, ви
кладені товаришем Л. І. Брежнєвим у доповіді «Про 
проект Конституції Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік» і у виступі на засіданні Президії Верхов
ної Ради СРСР 17 червня 1977 року.

У доугому питанні порядку денного — про підго
товку проекту нової Конституції Української РСР — 
виступив другий секретар ЦК Компартії України, де
путат І. 3. Соколов.

Верховна Рада УРСР утворила комісію по підго
товці проекту нової Конституції Української РСР. Го
лова комісії — член Полігбюро ЦК КПРС, пеоший 
секретар ЦК Компартії України, депутат В В. Щер- 
бицький.

З великим піднесенням депутати прийняли віталь
ний лист Центральному Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Президії Вврхс.ткої Р-»ди 
Союзу РСР, Генеральном'/ евкрзтареві ЦК ;<ПРС, 

. Голові Президії Верховної Ради СРСР, товаришеві 
Л. !. Брежнєву.

На цьому п>га сесія Верховної Ради Української 
ГС₽ дев’ятого скликання закінчила роботу.

® Сьогодні 
союзниїі

юність Країни Рад виходить на Все- 
комсомольсько-молодіжнигі суботник

Мал. В. ОСТАПЕПКА,

ВІРИМО В МАЙБУТНЄ
Ви були у Бресті? Я вже 

знаю, про що думають там не
молоді люди — захисники 
фортеці і ті, хто зустрів війну 
десь далі і переміг її, ке дав 
фашистам підкорити себе, при
ніс свободу народам Європи.

Ваш народ пережив багато 
горя. Це особливо відчуваєш 
на білоруській землі... Двадцять 
мільйонів життів — трагедію 
цієї втрати не зітре час. 
Пам’ять людська такого не за
буває.

Цілий рік ми жили у Мін
ську, вивчали російську мову. 
Я не можу без глибокої вдяч
ності згадувати наших викла
дачів, радянських студентів, 
підтримку яких ми завжди від
чували.

(Закінчення на 2-й стор.).

^РОЛЬНЬі.;

ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ

СОНЦЕ НА ТРИ
РЕСПУБЛІКИ

■

фгФОТОРЕПОРТАЖ ІЗ МІСЦЯ, ДЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 
МРІЇ ШІСТНАДЦЯТИРІЧНИХ.

• ЧЕРГОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВИЇЗНОГО 
КОРПУНКТУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

31 ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

На фото вгорі — за
пальний кавказький танець 
«Чемале». От він — кармон 
у руках музиканта з Азер
байджану, от — деф, от — 
нарядне міллі на танцюрис
тах. Жаль, що фотографія 
асе ж недосконалий спосіб 
відображення життя. А так 
хотілося б розширити рам
ки об'єктиву і показати есе 
величезне коло хлопців і 
дівчат з Москви, Ставропо
ля, Кавказу і України, які 
аплодують солістам у такт 
музиці, передати веселий 
сміх цього різномовного 
міжнародного хороводу! А 
найбільше хотілося б пера*

дати атмосферу дружби, 
яка об'єднала у вихорі му
зики і рухів людей з різник 
куточків землі — адже до 
цього вони жили за .исячі 
кілометрів один від одного.

«Чемале» -- 'анець азер
байджанський оЛ'ї у •- '>3
українській зем лі « ц пере
творився на міжнародний 
хоровод щасливої молодос
ті, здруженої чуттям є диної 
соціалістичної родини.

На фото — маленький епізод 
з життя інтернаціонального та
бору праці І відпочинку «ДРУЖ' 
ба» Богданівської середньо» 
школи імені В. І. Леніна. Ми 
вже розповідали про нього в

(Див. 2—3 стор.).
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ПІД ПРАПОРОМ
ЮНОСТІ СКІЛЬКИ НАС У ПРАЦІ?

(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).
Нам, молодим, треба прагнути завжди розуміти 

однії одного. Адже від того, насильнії ясно ми буде
мо усвідомлюй з ги, з ким і за що нам треба боротись, 
залежить майбутнє. Мирне майбутнє — ми твердо в 
цс- віримо.

З великою радістю дізнався я про те, що XI Все- 
світній фестиваль молоді і студентів відбудеться па 
Кубі. Ми мазіїмемо’змоїv показані юнакам і дівчатам 
р-ізинх країн, чим ми завдячуємо Кубинській револю
ції, що означає па практиці співробітництво соціа
лістичних країн.

Для мене участь у суботнику, на який вийдуть всі 
курсанти — це можливість підтримати членів Союзу 
молодих комуністів. Про їх ударну працю, приуроче
ну фестивалю,я немало знаю з газет.

Франк РЕКЕХО, 
кубинець, курсант Кіровоградського ЛІНУ.

Тана неозора Вітчизна
— Я луже задоволенні», що навчаюсь на Україні. 

Знаєте, скільки ми встигли взнати, де вже побували 
і збирзАМось побувати? На другому курсі зводили в 
Сибіру молоде місто нафтовиків, на третьому — пра
цювали в Криму на виноградинках. Хіба забути по
дорожі в Донецьк і Одесу! В Черкаській області ми 
ш бачили прекрасну уманську Софіівку, пройшли 
алеями парку в Кам’янці які пам’ятають кроки мо
лодого Пушкіна.

За чотири роки з земляками-однокурсниками я по
бачив пашу неосяжну, таку несхожу в різних своїх 
куточках і таку рідну Вітчизну. До цього почуття, в 
якому і гордість і синівська любов, звикнути, мабуть, 
ніколи не можна.

‘і ішитпму літі роеійеі кої мови і ліїср.пурн. Хочеться, 
нюб мої майбутні учні грамотно володіли мовою міжпаціо 
ііагьногс спілку в а >)>-я, щоб вони г.олюбали книги, які я чп- 
тьв і перечптуї ав.

Чі м чистіше буватимемо ми з діїьмп, там краще розуміти
мемо дитячу душу. ’які зуст[ ічі були у пас практично в 
усіх школах Кіровограде. Про що ми говорили? Ліолодшіпі 
розповідали про иаіььх жовтенят. старшим — про жііия і 
роботу і'іоііспін і і омсомолі.ціїї республіки. А потім завжди 
зіиіропіугалп і а псвелпчк.’НІ концерт-знайоме гво а падіо- 
і.я.тьіїпм міістецтвои. Наш Туксапбаіі Упарон своїм ама
торським талантом хоч кого розворушить, рознесетить!

У мене особисто є ще однії близький друг — ЦІЛИЙ 
глг.с. Проходив у 7-Е тринадцятої школи практику і 
до сьогодні не .можу з ними розлучитися. Недавно 
разом ремонтували клас, готували його до нового 
панщинного. Сам не знаю, як тепер бути: адже го
тувався па осталяю практику в село...

Гафур САДИ НОВ, студент 
Кіровоградського ііедагогічпо- 
іо Інституту імені О. С. Пуш
кіна.

попередніх номерах газети, але 
сьогодні наші кореспонденти 
!>. коилак і О. Ракін з допомо- 
іаіо фотоапарата дають вам 
можливість знову побувати тут. 
Це завжди цікаво. Адже Бої ка
нівська школа — незвичайний 
навчальний .заклад. У нашій 
республіці її звуть науковою 
лабораторією педагогіки, де під 
проводом Героя Соціалістичної 
Праці, члена Президії Нерхов- 
ио*ї Ради Української РСР І. Г. 
Ткачеика «виводиться» незви
чайний «елемент» — щастя май
бутніх поколінь.

Якщо лти почали свій ре
портаж із розповіді про та
нець, то це зовсім не озна
чає, що будні в Богданівці— 
суцільна музика. Ні, бо ж і 
в назві табору, і в його 
розпорядку дня на першо
му місці стоїть праця. Нею 
займається кожен загін. 
Одні йдуть на дослідне по
ле, а воно тут величезне — 
440 гектарів. Працюючи не 
ньому, можна дізнатися чи
мало цікавого. Це тут, перш 
ніж вступити у виробничу 
бригаду школи, богданів- 
ські старшокласники вико
нують хвилюючий обряд ---
сідають на трактора і орють 
першу в своєму житті бо
розну. А потім отримують 
трудову книжку члена уч
нівської бригади, яку бага
то хто пізніше «обертає» у 
трудову книжку колгоспни
ка. Інші йдуть працювати в 
теплицю чи збирати корм 
для шовкопряда. Ну, а хю 
любить техніку, той, без
умовно, близько познайо
миться з юним інструкто
ром трактороводіння — де- 
с ятикласником Сергієм Ба
бичем. Як бачимо, і ставро- 
польцеві Володимиру Ляпі- 
нУі і мбеквичеві Саші Ілю- 
*’НУ» і азербайджанцеві 

(в тако- 
направо 

вони біля 
об'єктивом 
знайомство 

, і корис-

Гельману КасумовуМ(і 
му порядку зліва 
розмістилися 
Сергія перед 
фотоапарата) 
видалося і цікавим, і 
ним.

(Див. 3-ю стор.).

3 ’усією відповідальністю готувалися до свята праці юнаки та дівчата Кіровоградщини, (ц.ц, 
жен прагне зробити свій особистий внесок у фонд.XI Всесвітнього фестивалю молоді і стидеч/іі- 
Кубі. 3 ' по

Пані кореспондент взяв інтерв'ю 
події. Ось що вони розповіли.

Яків БОНДАР — перший секретар 
Кіровоградського міськкому ком
сомолу:

— Характерна риса нинішнього 
суботника — його масовість. Коли 
з первинних комсолаольських орга
нізацій почали надходити повідом
лення, склалося враження, що вдо
ма 25 червня не залишиться жоден 
юнак чи дівчина. За попередніми 
підрахунками понад 50 тисяч їх 
візьмуть участь у суботнику. На ро
бочих місцях працюватимуть біль
ше десяти тисяч комсомольців про
мислових підприємств, транспорту, 
будівництва, зв’язку. Студенти і 
учні середніх спеціальних учбових 
закладів трудитимуться на споруд
женні нового корпусу педінституту 
та госпіталю для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни. Майже дві тисячі 
учнів технікумів та училищ візьмуть 
участь у сільськогосподарських ро
ботах у підшефних колгоспах. До 
трудівників колгоспу їм. Горького 
приїдуть 25 червня триста дівчат 
головного підприємства Кіровоград
ського виробничого швейного 
об’єднання. Слобода, статистика ця 
ще раз говорить про лАасовість, про 
бажання кожного учасника субст- 
ника попрацювати ударно, на пов
ну силу.

Анатолій ДІБРОВА — перший сек
ретар Сеітлободського міськкому 
комсомолу:

— До складу штабів суботника 
комітети комсомольських організа
цій включили представників адмі
ністрації, профспілкових активістів. 
Тих людей, котрі мають великий 
практичний досвід проведення су- 
ботників. Взагалі, старші весь час 
будуть поруч молоді. Першими від
гукнулися на заклик героїв праці, 
війни, заслужених робітників міста

у кількох начальників штабів по підготовці до цієї виж.іивоі

вийти на суботник комсо-
4G-x років, робітники цеху

Москви 
мольці 
№ 11 заводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР. їх ініціативу підтри
мали ветерани комсомолу інших 
цехів, Дніпровського заводу твер
дих сплавів, виробничого об єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія». Під 
лозунгом: «Комсомольці всіх поко
лінь — на суботник!» працювати-

СЯОШ

Любов ПАНЧЕНКО — другий сек
ретар Гайворонського райкому ком
сомолу:

— На семінарі секретарів пер
винних комсомольських організацій 
всі одностайно погодилися, що 
успіх суботника, тобто його кінце
вий результат, залежить від ділової 
підготовки до цього дня: чіткого 
визначення місця роботи кожного 
спілчанина, юнака чи дівчини ство
рення умов для продуктивної пра
ці. Підготовлений і визначений 
фронт робіт для комплексної ком
сомольсько-молодіжної _ бригади 

Ба-

муть на робочих місцях наші старші 
брати, батьки, діди. І в цьому ще 
раз бачимо підтвердження уваги 
старшого покоління до молоді, під
твердження єдності всіх поколінь, 

у відповідь на турботу ветеранів, 
молоді робітники взяли високі зо
бов'язання на день суботника. Ком
сомольсько-молодіжна бригада
формувальників головного заводу 
виробничого об єднання «Дніпро- 
снергобудіндустрія», очолювана 
Олександром Павленком, зобов я- 
залася 25 червня виконати змінне 
завдання на 135 процентів, вигото
вити понад норму ЗО кубометрів 
залізобетону для будівництва 
КамАЗу і газопроводу Оренбург — 
Західний кордон СРСР.

міжколгоспбуду, яку очолює 
силь Супрун. На спорудженні ра
йонного Будинку культури цей ко
лектив зобов'язався 25 червня 
виконати змінне завдання не мен
ше, ніж на 120 процентів. Разом іди? 
будівельниками вирішили тут пра- 

• цювати спілчани комсомольських 
організацій районного центру. А 
найбільший загін юнаків і дівчат 
буде зайнятий на заготівлі зелених 
кормів для громадського 
ництва.

Іван АЛЕКСАНДРОВ — другий 
секретар Новоархангельського рай
кому комсомолу, заступник началь
ника районного штабу суботника:

— Настрій, з яким вийдуть ком
сомольці і молодь нашого району 
на Всесоюзний комсомольсько-мо
лодіжний суботник, найточніше ви
словив на комсомольських зборах 
міжколгоспбуду секретар комсо
мольської організації Валентин Мі- 
шин. Від імені молодих будівельни
ків він дав єлово, що 25 червня во
ни перетворять у день ударної пра
ці. Ентузіастів підтримують есі дві 
з половиною тисячі юнаків і дібчєт 
району, які візьмуть участь у субот
нику.

тварин-

(Продовження. 
Поч. на 1-й crop.).

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

МОЛОДІЄМОз нили

і
Х'зїЛ'*

і

громадян- 
і героїчних

Зустрічі з молодіжною 
аудиторією... Це завжди 
справа відповідальна. До 
них готуєшся, зважуєш 
значимість тих фактів, по
дій, епізодів, про які зби
раєшся вести мову з юни
ми. Нас, ветеранів, не мо
жуть глибоко і серйозно 
не хвилювати героїчні ді
яння народу на всіх ета
пах історичного поступу 
від Жовтня до нашої кос
мічної доби. Бо на нашу 
долю, на долю кожного з 
моїх товаришів — членів 
секції ветеранів партії 
комсомолу — вистачило 
тяжких років 
ської війни, 
буднів перших п ятирічок.

Члени секції зустрічаю
ться з робітниками заво
дів, фабрик, бувають у 
гуртожитках і в середніх 
школах, в інститутах і се
ред військовослужбовців 
Кіровоградського гарнізо
ну. На урочистих зборах

бони вручають КОМСО
МОЛЬСЬКІ квитки і паспор
ти, звертаються до моло
дої зміни з напутніми сло
вами.

Ці зустрічі, розповіді 
очевидців і безпосередніх 
учасників багатьох істо
ричних подій, пережитих 
державою і народом за 
60 років Радянської влади, 
хвилюють наше юнацтво 
більше, ніж найзахоплюю- 
чіша книга. Враження від 
зустрічей з М. Я. Коровай- 
ченком, Л. В. Зайцевим, 
В. Г. Ляшенком, П. К. Дур- 
нсвим та іншими ветер<.*»г- 
ми стають для молоді 
уроками громадянського 
виховання.

СОНЦЕ НА ТРИ
Р Е С П ІУ Б Л Н И

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

п. єидяк, 
голова секції ветера
нів партії і комсомо
лу Лсвійського 
нону.

м. Кіроногрзд.

ЗНОВУ ЗАНЯТТЯ
Майжї 400 молодих червоіюзорівців- — слухачів 

комсомольських йолі і гуртків—зібралися па занят
тя, присвячене вивченню історичного документа — 
проекту нової Конституції СРСР.

З метою глибшого ознайомлення комсомольців 
і молоді заводу з матеріалами травневого 
(1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, активізації участі 
кожного молодого виробничника у всенародному 
обговоренні проекту Конституції, пропагандисти 
підготували лекції, у яких відзначалося, то за 
чотири десятиліття (з 1936 року) разом з країною 
зростав, змінювався на очах завод, і змінювали 
його робітничі руки — ті езмі, котрі випустила у 
світ першу тракторну сівалку, вперше майже у 10 
разів перевиконали денну норму, ті. що зараз, у 
рік славного ювілею Батьківщини, дають продуй—-я 
цію відмінної якості в рахунок лютого 1978 року. -і

Головним завданням, яке стоїть зараз перед 
комсомольським активом заводу, е налагодження 
ділоеого обговорення Основного Закону нашого 
життя. Це — актуальна тема комсомольських 
зборів в цехах і відділах, виступів членів лектор
ської групи.

Т. ФЕДОРОВА.
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КД АРШРУТИ у кожного 
™ свої. В одних—дорога 
до сільської околиці, 
височить пам ятник 
нам-визволителям, 
прямують у ліс, де 
нині є ще землянка, 
містився 
штаб. І є далека дорога — 
до легендарного Севасто
поля і Бреста, Волгограда 
і Іули. Але в кожного з 
тих, хто вирушає в похід, 
одна мета — стати на ту 
землю, де возвеличили 
себе мужні сини Вітчизни. 
1 тут, біля високих обеліс
ків, онуки колишніх фрон
товиків бачать їх живими. 
Бо живе пам ять про 
роїв, які пішли 
грізному сорок 
у безсмертя.

Тільки за час 
походу МОЛОДІ 
слави батьків» 
було більше 
юнаків і 
градщини. 
загони 
імен 
воїнів-визволителів. 
крито ще 310 музеїв,, кім
нат та куточків бойової 
слави.

Молоді робітники Кіро
воградського заводу ра- 
діоаиробів вирушили до 
Західного Кавказу. їхній 
маршрут проліг там, де у 
роки війни проходила лі
нія оборони легендарного 
810 стрілецького полку. 
Володя Болобой і Віктор 
Смирнов, Юрій Шабалов і 
Люба Любенко, Володя 
Шустов і Саша Смирнов, 
Анатолій Мигуш і Юрій 
Вдовін — вісім мужніх і 
сильних спортсменів ПІД
НЯЛИСЬ у гори. Через пе- 
оевали, через скелі йшли 
кіровоградські альпіністи, 
долали схили і підніма
лися до льодовиків. А 
потім був Марухський пе
ревал, була знахідка — 
ротний кулемет А-6193. 
Двадиять три дні в дорозі. 
Двадцять три дні випро
бувань.

А учні Кіровоградського 
технікуму радянської тор
гівлі пройшли партизан
ськими стежками Чорного 
лісу. Разом з фронтовика
ми і першими комсомолі»-

ВСІ
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смени технікуму побували 
в селі Красногірці Голо- 
ванівського району, де 
здійснили свій подвиг 
мужні спартаківці. Інші за
гони відвідали Москву, 
Київ, Одесу, Севастополь. 
Учасники походу стали 
ініціаторами багатьох пат
ріотичних починань. На
приклад, комсомольці гру
пи ТПМ-24, поїхавши вліт
ку працювати до радгоспу, 
зарахували в свою брига
ду Лялю Убийвовк. А ко
ли повернулися в Кірово
град, вирішили поїхати до 
Полтави. П’ять днів були 
учні в місті юної патріот
ки. Відвідали музей, шко
лу, в якій училась Ляля. 
І є тепер у технікумі аль
бом, який виготовили 
учасники тієї поїздки. В 
ньому — матеріали про 
Полтаву, про горду пол
тавчанку, яка не скори
лася фашистам.

Проходять у технікумі 
уроки мужності, на яких 
виступають визволителі 
Кіровограда. Пишуть юна
ки і дівчата твори — про 
партизанських ватажків 
Г. В. Балицького, Г. А. 
Мельника, про рядових 
солдатів і мужніх коміса
рів. Є там рядки і про них, 
онуків ветеранів війни: 
«Гартуватимемо сеої сили, 
плекатимемо свою волю, 
щоб бути схожими на цих 
звитяжців».

Змістовний рапорт на
дійшов з Олександрій
ської автошколи ДТСААФ. 
Він теж про далекі і 
близькі кілометри за 
маршрутом бойової сла- 
еи наших батьків. Про зу
стрічі з ветеранами 8 ме-

на-

ханізованого корпусу. У 
перших числах травня що
року курсанти здійснюють 
250-кілометровий авто
пробіг територією Кірово- 
градщини та Черкащини— 
та/а„ де колись гриміли 
бої, там, де височать те
пер обеліски. Комсомоль
ці зібрали матеріали про 
подвиги радянських воїнів 
на Дніпрі, про юного Ана
толія Комара, який загинув 
під Онуфріївною.

Майбутні еоїни ретельно 
готують себе і до армій
ської служби. Всі курсан
ти — значківці ГПО, роз
рядники з військово-тех
нічних видів спорту.

Цікаве донесення в об
ласний штаб походу 
дійшло з Устинівської 
восьмирічної школи: чер
воні слідопити ведуть по
шук ветеранів 865 артпол
ку 302 стрілецької дивізії, 
що стояли на бойових по
зиціях під Севастополем. 
Тепер школярі знають іс
торію подвигів майже 50 
воїнів-севастслольц’в.

І ось 27 учасників похо
ду «Шляхами слави бать
ків» представляють Кіро- 
воградщину на республі
канському зльоті. Серед 
них — червонозорівці 
Михайло Морозов, Люба 
Бойченко, Катерина Иоліс- 
ниченко, учень Кірово
градського ТУ № 1 Анато
лій Римбайло, електро
слюсар заводу чистих ме
талів Іван Гуртовий. У Дні
пропетровськ вони при
везли рапорт про трудові 
звершення молодих сте- 
півчан, про участь у похо
ді «Шляхами слави бать
ків», про те, як юнаки го
тують себе до захисту 
Вітчизни.

ІЯСКРА В!
I СПАЛАХИ
„ЗІРНИЦІ“
ПРОТЯГОМ семи днів за звання пере

можців змагалися юні посланні об- 
дасте» України та мїсг героів Києва. 
Севастополя. Вже з першого виду про 
грами — конкурсу стрию і пісні розіор- 
ну-іася захоплююча, напружена бороіь 
ба. Вона продовжувалась потілі у тирі, 
де проводилась операція «Снайпер». л 
спортивному містечку, де перевірялися 
фізичне загартування, сила, витривалість 
і вправність фіналістів. У підтягуванні 
па перекладині не було рівних юним 
харків’янам. А кіровоградці найкраще 
виступили серед «інспекторів» вуличного 
руху. Переможні очки завойовувались 
також на туристській смузі перешкод, 
дистанції кросу, в змаганні санпостів і а 
цікавій естафеті пожежників.

Найкращий результат за сумою всіх вмлів 
програми гри показали юнаомініїі Золочівської 
середньої школи № 2 на Львівщині, які и ста
ли переможцями республіканського фіналу 
«Зіріінця-77». їм. а також другому призерові 
команді Черкаської середньої школи № 1’1 на
дано честь виступити у Всесоюзній у фіналі.
.— Хочеться відзначити, — сказан один з по

чесних іостсй «Зірниці» Герой Радянського 
і.оюзу генерал-майор у відставні А. А. Каза
рян, — добру підготовку і виправку всіх Ді
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«60-1Н РІЧНИЦІ ВЕЛИКОГО 
ЖОВТНЯ—НАШЕ ВІДМІННЕ НА
ВЧАННЯ, 
КОРИСНА 
ДЕВІЗОМ 
ТИП 
НАЛ

УДАРНА СУСПІЛЬНО 
ПРАЦЯ». ШД ТАКИМ 
ПРОХОДИВ ЧЕТВЕР- 

РЕСПУБЛІКАІІСЬКІІП ФІ- 
ВСЕСОІОЗІІОЇ ПІОНЕР

СЬКО! В! ПСЬКОВО-СПОРТИВПОІ 
ГРИ «ЗІРНИЦЯ», ЯКИП ЗАВЕР
ШИВСЯ НА ЛЬВІВЩИНІ.

тей, помітне зростання результатів порівняно 
з попередніми іграми. В ході фіналу яскрапо 
виявилась вірність його учасників таким запо
відям юпарміііськоїо руху, як мужність і 
піонерська дружба, колективізм і свідома 
днеціїпліна. Ьажаю «Зірнииі» нових успішних 
стартів. Цс чудова школа патріотичного вихо

Нипііппій республіканський фінал надовю 
запам’ятається юшім ленінцям. Вони зустрі
чатися з ветеранами партії, героями Великої 
Вітчизняної війни, спостерігали за показовими 
діями воїнів-Прикарпаття, які прибули до них, 
відвідали музей історії військ •'.ервоиопранор
ного Прикарпатського військового округу, по
бували Н гостях у прикордонників.

Урочисте закриття гри відбулося у 
Львові біля монумента слави Радянської 
Армії. Зі слонами вітання до учасників і 
гостей «Зірниці» звернувся кандидат у 
члени Політбюро ПК Компартії України, 
перший секретар Львівського обкому 
партії В. Ф. Добрих.

Тисячі львів'ян милувались чудовою 
виправкою юпармійців під час їх уро
чистого маршу но вулицях міста.

До нових зустрічей, «Зірниця».

К. БЄЛЯЄВ, 
кор. РАТАУ.

Львівська область.

І

І
І

3 стор

І

І

І
і
І
І
І
І
І
І

ОСЬ і прийшов час прощатися. Сьо
годні й завтра над містами і селами 

Кіровоградщіиш попливе урочиста мело
дія вальсів. У школах — випускний бал! 
ІІопад дванадцять тисяч сімнадцятиріч
них юнаків і дівчат виходять у самостій
не життя. Вітаємо, друзі!

За традицією, цій події ми присвячує
мо спеціальний випуск «Вітрила» (читай
те його в наступному номері). А сьогодні, 
перед вашим першим самостійним сві
танком, ми хочемо передати, Седан, частішу поздоровлень (усі просто не поміс
тяться па газетній сторінці), які надійшли випускникам від батьків, учи гелів, дру
зів. у редакцію «Молодого комунари».

«Віримо в кожного з вас! Па наших заняттях ви увібрали в себе не тільки, 
теоретичні знання а й життєву мудрість. Черпайте ж у шкільних уроках наснагу 
для уроків життєвих! Будьте добрами, чесні мн сміливими! Високо несіть звання 
громадянина Радянського Союзу!» — пише вчителька середньої школи № 15 міс
та Олександрії О. КрЗеюк.

«Донька приміряє біле випускне плаття Дивлюсь па неї зі сльозам» йа очах. 
Коли ж пі встигла так вирості'? Як вдячна я людям, коїрі зробили гсбе такою 
доброю і розумною! Як хочеться, щоб у тебе і гвеїх ровесників завжди було 
прекрасне, хороше житія!» — пише мама однієї з кіровоградських випусканні- 
Г. М. Коваленко. ’

Приєднуємось ДО ЦИХ СХЕНЛЬОЯгіНИХ теплих СЛІВ І МИ Ще раз ЗІ СВЯТОМ вас. 
друзі! Хай з-вашим вершим дорослим світанком прийде до вас щастя. Справжнє-. 

Велике. Людське.

і

і

і.
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позернутися на рідну 
землю.

З НЕБОМ—НА «ТИ»

П ЮДИ здавна тягнулися 
* “ до неба. Забили не
підвладна уяві глибина, 
волошкова блакитність. 
Від остраху, з яким задив
лялась у небо первісна 
людина, до польотів у кос
мос наших сучасників — 
такий діапазон людського 
спілкування з небом.

У юнаків і дівчат, про яких 
піде мова, захоплення небом — 
спортивне. Усі вони, шістнад
цяти — вісімнадцятирічні, 
спортсмени-парашупістн авіа
ційно-спортивного клубу Кіро
воградського- обласного комі
тету ДТСААФ. А найкращі — 
члени збірної команди облас
ті. Того чудового червневого 
дня, коли ми побували на по
лігоні, сама вони і здійснювали 
спортивно- гренувальні стриб
ни, готуючись до відповідаль

них змагань. Майстри і канди
дати а майстри спорту, нер- 
чіорозрядннкн. В одних за 
плечима сотні стрибків, інші 
тільки пробують «крила». Ллє 
кожний Ішов до неба через 
складну І наполегливу підго
товку. Взимку — теоретичний 
курс у навчальних класах, вн- 
вчсшія парашут. Потім — 
перші стрибки.

І завжди допомагають на
ставники — інструктор пара
шутно-десантної підготовки, 
майстер спорту СРСР Григорій 
Коропнш І командир парашут
ної ланки Віктор Грудненко.

...Довкола квітне степо
ве різнотрав'я. З неба до
линає пісня жайвора. За 
кілька хвилин ці юнаки і 
дівчата піднімуться на ви
соту жайвориної пісні, 
щоб потім на барвистих 
«крилах» парашутів знову

Парашути одягнуто. За 
командою інструктора 
спортсмени стають в ряд. 
Командир ланки прискіп
ливо, уважно перевіряє 
кожного: кріплення, справ
ність. Все повинно бути 
бездоганно підігнано, від
регульовано: з небом не 
жартують.

Ось ВОШІ стоять усміхнені, 
веселі і всдпочас якісь внут
рішньо зосереджені. Майстер 
спорту Григорій Коропнш. Він 
теж сьогодні стрибає. «Ро>- 
міііяв» дев’яту сотню стриб
ків. Старшніі інструктор Вік
тор Шустов мас 335 стрибків, 
кандидат у майстри спорту. 
Молодий хірург з четвертої 
міської лікарні Наталка По- 
топольська, першорозрядниця 
— 445 стрибків. Сестри Таня 
і Люба Грудненко. Перша очо
лює комсомольсько-молодіжну 
бригаду взуттєвої фабрики., 
друга — член цієї бригади. 
Новачок Генна Сахно. Успішно 
закінчує школу № 9, так само 
успішно займається парашут
ним спортом. Дуже перспек
тивною в парашутному спорті 
вважають студентку інститу
ту сільгоспмашинобудування 
іру Шапошникову. Нема се
ред них учня медучилища Ді- 
ми Бурмистрова. Ного вііклн-

ка.ти до збірної команди рес
публіки на тренування.

Літак набирає розгін, 
підні/лається а небо, роз
вертається. І ось уже за
висають у позітрі на висо
ті 1000 метрів барвисті 
куполи парашутів. Вітер 
зносить їх убік, а спорт
смени роблять^все для то
го, щоб попасти у коло 
для приземлення. Шофер 
обласної сільськогоспо
дарської дослідної станції 
Саша Рудак приземлює
ться в самому центрі 
кола...

Сотні спортсменів-пара- 
шутистіз підготузаз азіа- 
ційно-спортионий клуб 
ДТСААФ. Сюди прихо
дять сміливі, мужні. Біль
шість з них — комсомоль
ці. Спорт робить їх дужи
ми, відважними. Це зна
добиться в житті.

Л. ІІДРОДОВИЙ.
II а фото: Через кіль

ка хвилин літак підніме їх у 
небо. Д А потім і цю групу. 
А Наталка ПОТОПОЛЬСЬКА: 
«У мене на’е 445 стрибків».

Фото І. КОРЗУІІА.

ЧЕМПІОН
Чотири дні у 

Львові прохо
дили другі спор
тивні ігри мо- 

УРСР з 
стріль- 

■ ІІИХ 
взяли участь 

близько двохсот спортсменів з усіх 
областей республіки і міста Києва.

-ДЕСЯТИКЛАСНИК
Вдглим був виступ па цьому пред- 
ставіїицькому форум: десятикласника 
Кіровоградської середньої школи 
№ II, кандидата у майстри спорту 
Олександра Булкіна, Виконуючи 
вправу МГ 9, він у перших чотирьох 
серіях досяг чудового резуль
тату, вибивши 597 очок з 000 можли
вих. Це на два очка вище майстер- 
сі.кого рубежу і па два менше від

нормативу майстра спорту міжнарод
ного класу. Паш земляк завоював 
звання чемпіона республіканських 
чир і приніс у копилку Кіровоград- 
щічні 20 залікових очок. Ще 8 очок 
одержали інші ного товариші по 
кг.ма.чді. Свою майстерність здібний 
стрілець ПІДВИЩУЄ під керівницігом 
тренера Олега Миколайовича Шило
ва у відділенні кульової стрільби Кі
ровоградської Д!ОСШ № І.

В. ТВЕРДОСТУП. -Понеділок-,

21.30 — К. т. Телефільм 
«Вальс». 22.30 — ФІльм-кон* 
черг.

ВІВТОРОК-

футВол ГОСТІ-ФУТБОЛІСТИ ФРАНЦІЇ
У середу в Кіровограді 

відбувся міжнародний то
вариський матч з футболу. 
Гостями «Зірки» була ро
бітнича команда ФСЖТ з 
міста Фірміні. Цей колек
тив, до якого входять молоді 
робітники і службовці про
мислового центру, розта
шованого поблизу міста 
Сент-Етьєнна, завоював пра
во провести серію матчів у 
Радянському Союзі, зигра»-

ши кубок імені Делона, 
учасника французького ру
ху Опору.

Футбольна команда ФСЖТ 
перебувала у нашій країні а 
той час, коли в Парижі зу
стрічалися офіційно глави 
двох держав — Л. І. Бреж
нєв і В. Жіскар д’Естен. Тож 
і перебування французьких 
друзів на Кіровоградщині 
стало ще одним виявленням 
щирих почуттіз дружби на-

родіз Франції і СРСР, свід
ченням дальшого розши
рення взаємозв'язків двох 
країн в усіх сферах життя. 
Французькі футболісти на
передодні матчу мали мож
ливість зустрітися з керів
никами спортивних органі
зацій області, дізнатися про 
життя трудівників Кіроао- 
градщини.

А на стадіоні, перед по- 
. чатком матчу, команду

ФСЖТ привітав голова мі
ського спорткомітету А. По- 
дольський. Були визначені 
і кращі гравці матчу, яким 
були вручені призи, вста
новлені Кіровським і Ленін
ським райкомами ЛКСМУ. 
Гра пройшла . цікаао, в то
вариській атмосфері, і при
несла задоволення гляда
чам. Адже у матчі було за
бито одинадцять голів! З ра
хунком 8:3 перемогли гос
подарі поля.

м. СОМО В.

ЗНОВУ В КІРОВОГРАДІ 
’ Полюбилась автоспортсменам катеранівська тра
са. Завтра кірогоградці стануть свідками цікавої 
спсртивчої боротьби під час* змагань особцсто-команд- 
ііої першості України з автомобільного кросу на ван
тажних автомобілях. У цих поєдинках візьмуть 
участь команди всіх областей республіки та міста 
Києва. Серед цих вже відомий нам минулорічний 
чемпіон республіки па автомобілі ГАЗ-53 Семен Лав
риненко, одесит Засиль Жердецький та Іван Лубко 
і:» Хмельницької області, які теж па цій трасі здобу

ли чемпіонські титули. За команду Кіровоградщіши 
виступатимуть кандидати у майстри спорту, багато
разові чемпіони і призери’ України Віктор" Мііхаль- 
ськнй, Василь Матвієико, Станіслав Тарасенко, ра
зом з ними — Микола Кльова, Анатолій Усенко та 
Микола Гатюков, які теж прагнуть бути нарівні з 
провідними спортсменами.

Для любителів автоспорту організовано спеціальні 
автобусні маршрути в район змагань, які відправ
ляються з площі Профспілок та від критого ринку.

В. МАШ УК, 
старший інструктор обкому ДТСААФ.

I

Наша адоееа і телефони
316050. ГСЯ, Кіровоград 50, вул. Луначзрського, 36= 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45*36, відділу вій- 
ськово-латріотмчного виховання та спорту — 2-46-87.

-. ЬК П0І2. Обсяг ОД друк, арк«
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27 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.00 — 
Новини. 9.Ю — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — Худ. фільм для ді
тей. «Великий клопіт через 
маленького хлопчика». 10.35— 
К. т. «Очевидне — неймовір- 
не». 1-1.00 — Док. фільми. 14.45
— К. т. М. Шолохов. «Підня
та цілина». 15.15 — «Основи 
радянського законодавства». 
15.45 — К. і. «Наш сад». 16.15
— К. Т. Телефільм. 17.30 — 
К. т. Дітям про заірят. 18.00— 
Новини. 16.45 — К. т. «Вірші— 
дітям». 18.30 — К. т. Концерт 
ансамблю пісні і танцю «Мер- 
цішор». (Кишинів). 19.05 — 
К. т. «Змагаються трудящі 
Сахалінської області». 19.50— 
К. т. О. Островськнй. «Не від 
світу цього». Фільрі-вистава 
Московського драматичного 
театру на Малій Бропній. 
(21.00 — «Час»). 22.30 — К. т. 
Грас лауреат міжнародних 
конкурсів. А. Наседнін. По за
кінченії! — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1949». 11.01} — К. т. Новини. 
11.15 — К. т. Фільм «Сьо
годні — новий атракціон». 
16.05 — Для школярів «Сур
мач». 16.40 — «Партійне жит
тя». 17.15 — «Сім’я». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
Фільм-концсрт. 10.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — К. т. Концерт 
Державного академічного сим
фонічного оркестру УРСР. 
20.30 — «На ланах республі
ки». 20.45 — К. т. «На добра
ніч, діти!». 21.00 — «Час».

28 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 -у 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К- т. О. Осгров* 
ськнй. «Не від світу цього». 
Фільм-пистава, 14.00 — К. т. 
Док. фільми. 14.55 — К. т. 
«Творчість П. Бровки». 15.40— 
К. т. «Театри Москви — Ді
тям». 16.45 — К. т. «Село: ді
ла і проблеми». 17.15 — К. т- 
«Веселі старти». 18.00 — Но
ннин. 18.15 — К. т. «У кожно
му малюнку — сонце». 18.30—’ 
К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 18.45 —1 
К. т. «Співає народна артист

ка СРСР П. Ткаченко». (9.05 
К. т. «Мир — надія планети». 
До підсумків міжнародної 
конференції письменників У 
Софії. 19,55 — К. т. Телефільм 
«Легко бути добрим». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 - Доку« 
ментальні фільми. 22.05 
К. т. «Музичне життя». Теле
журнал. Г!о закінченні — по* 
ВНІІН.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-я 
К. т. Телефільм «Віталій Біаіг- 
кі». 11.00 — К. т. ІІовпшг. 
11.15 — Телепрограма «Авто» 
мобіліст». 12.00 — К. т. Пер» 
шіій Всесоюзний фестиваль 
самодіяльної художньої тзор,- 
чості трудящих. Сумська об
ласть.'ІЗ. 15 — К. т. Телефільм 
«Вальс». 16.55 — «Рубежі 10-ь 
п’ятирічки». На будівництві 
Харківської о метрополітену,
17.30 — «Ноле о курортології»'- 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.30 — Музичний фільм «По
їзд дружби». 19.00 — К. т- 
«Вісті». 10.30 — «У світі тан
цю». 20.30 — «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР». 
20.43 •— «На добраніч, дітиі». 
21.00 - «Час». 21.30 — Фільм- 
концерт «Співав Галина Писа
ренко». 22.15 — Тележурнал 
«Старт». По закінченні — по* 
впив.

Редактор М. УСПАЛЕНКОо
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