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ФІНАЛ СУБОТИИКА
ПРО ПІДСУМКИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМУНІСТИЧНОГО 
СУБОТНИКА НА ЧЕСТЬ 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В. І. ЛЕНІНА
У Всесоюзцому комуністичному суботпику на честь ИЮ-річчя 

э дни народжедош В, І, Леніна взяло участь 119,2 мільйона чо
ловік.

Під час субнтника вироблено велику Кількість різних видів 
продукції: вугілля, автомобілів, тракторів та інших сільськогоспо
дарських машин, промислового устаткування, будівельних і лісо
вих матеріалів, товарів народною споживання — тканин, трико
тажних виробів, взуття, харчових продуктів, телевізорів, холо
дильників, електропилососів та інших виробів. Всього за субот- 
іінх вироблено промислової продукції на іі(Х) мільйонів карбован
ців, не рахуючи продукції підприємств з безперервним процесом 
виробництва.
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УРПУРОВА ПОВІНЬ
Ленінський Першотра

вень!
№ ІН прийшов до нас в 

ореолі трудової сла
ви, здобутої в змаганні 
мільйонів за гідну зуст
річ ювілею вождя, в 
буйному цвітінні садів, б 
променистому вбранні 
чёрооних знамен.

З раннього ранку на 
вулицях Кіровограда по
чали шикуватися колони 
учнів, студентів, робітни
ків, службовців обласно
го центру, щоб потім 
об’єднатися в один ши
рокий нескінчений по
тік на 
Маркса.

Площа 
новому 
ідуться пурпурові полот
нища, ©усміхається з 
портрета дорогий Ілліч, 

Десята година ранку. 
Місця на трибуні займа
ють члени бюро обко
му і міськкому КП Ук
раїни, ветерани партії, 
керівники промислових 
підприємств і організа
цій, передовики праці. 
Звучать фанфари. Пер
ший секретар обкому 
партії М.М. Кобильчак 
виголошує промову, в 
якій поздоровляє трудя
щих області із святом 
весни, миру і праці.

Гримить мідь оркест
ру, звучить святконий 
марш. Першотравневу 
демонстрацію відкриває 
Ілліч — його великий 
портрет, встановлений 
на авто, урочисто випли
ває на площу. Ленін зав
жди з нами, в наших 
серцях — і в дні напру
женої праці, і в дні ве
ликих свят .коли ми під- 

I биваємо підсумки зроб
леного за його мудри
ми заповітами. Над ко
лонами демонстрантів, 
ген аж до самого по
чатку проспекту — без
ліч портретів вождя, 
який був і залишається 
першим в наших рядах.

вулиці Карла

Кірова в свят- 
вбранні. Поло-

На площу виходить 
колона прапороносців. 
За ними, шеренга за ше
ренгою, йдуть припоро
шені сивиною, але мо
лоді серцями ветерани 
партії, Герої Радянсько
го Союзу і Герої Соціа
лістичної Праці, кавале
ри ордена Леніна. На 
якусь мить площа сти
хає — І ось на неї ви
хлюпнулась з дзвінкою 
піснею перша хвиля 
святкової повені. Це 
йдуть піонери і школярі 
— юні громадяни Краї
ни Рад, майбутні госпо
дарі своєї держави, 
«287 учнів вчаться на 
«4» і «5». Ми зібрали 80 
тонн металолому і по
садили 250 дерев», — 
рапортували Першотрав
ню учні середньої школи 
№ 4. Такі ж рапорти 
складали святу і учні ін
ших шкіл Кіровограда. 
Радісно, що росте б на
шій країні така чудова, 
дружна, працелюбна змі
на.

На травневому марші 
— студенти. 15600 вчи
телів підготував педаго
гічний інститут імені 
О. С. Пушкіна. Серед 
його викладачів — 45 до
центів і кандидатів наук. 
Інститут сільськогоспо
дарського машинобуду
вання зовсім молодий, 
але він вже дав народ
ному господарству 1500 
інженерів. Зараз в ньо- 
му налічується 5 тисяч 
студентів, а серед викла
дачів — 61 кандидат на
ук. Під червоними пра
порами проходять учні 
будівельного технікуму, 
технікумів радянської 
торгівлі, сільськогоспо
дарського /.лашинсбуду- 
вання, підготовки керів
них кадрів для колгоспів 
• радгоспів, учні медич
ного, музичного, профе
сійно-технічних училищ.

На площу виходить 
(Закінчення на 2-й crop.).

Серед багрянності пра

порів — золото кіроео 

градщини — хліб...

Йдуть та й ідуть свят

ково прикрашені колони, 

їм ні кінця, ні краю, як 

високому голубому не- 

бові...

МАЙОРЯТЬ ПРАПОРИ 
ПЕРШОТРАВНЯ

Радісно й урочисто відзначили радян
ські люди День Міжнародної солідарнос
ті трудящих — 1 Травня.

...По-весняному нарядна і святкова го
ловна площа країни. Біля Мавзолею, на 
трибунах — знатні трудівники столичних 
підприємств, колгоспів і радгоспів Під
москов’я, визначні вчені, діячі культури, 
зарубіжні гості.

Красну площу заповнили учасники де
монстрації. Високо над колонами — 
портрети Маркса, Енгельса, Леніна, 
транспаранти з бойовими Першотравне- 
вими Закликами, полум’яніють стяги.

На центральну трибуну Мавзолею під
німаються керівники Комуністичної пар
тії і Радянського уряду. Присутні палко й 
сердечно вітають їх. Лунають здравиці 
на честь КПРС та її ленінського Цент
рального Комітету, на честь нашої ве
ликої Батьківщини і радянського народу.

О 10.00 лунає бій годинника на Спа- 
ській башті,

Починається урочистий мітинг пред
ставників трудящих Москви з нагоди 
свята — 1 Травня.

З промовою до присутніх звернувся 
Генеральний секретар ЦК КПРС Л. і, 
Брежнєв.

Нинішній Першотравень, сказав Л. І. 
Брежнєв, сповнений особливого змісту, 
особливого значення. Щойно наш народ, 
народи братніх країн соціалізму, есе 
прогресивне людство широко й урочисто 
відзначили сторіччя 3 дня народження 
Володимира Ілліча Леніне. Ленінський 
ювілей перетворився в подію всесвітньо
го політичного значення, в справжній 
тріумф ідей ленінізму.

Підкресливши значення змагання на 
честь Ленінського ювілею, в якому бра
ли участь мільйони радянських трудівни
ків, товариш Л. І. Брежнєв проголосив 
здравицю на честь робітників, колгосп
ників, інтелігенції, які йдуть у перших 
лавах будівників комунізму.

Напередодні 25-ї річниці славної пе
ремоги радянського народу у Великий 
Вітчизняній війні Л. І. Брежнєв нагадав 
про те величезне значення, яке вона ма
ла для всього людства.

Наша Комуністична партія, весь радян- : 
ський народ, вірні справі миру і дружби 
народів, вірні принципам інтернаціона
лізму, зазначив Л, І. Брежнєв, і далі до- І 
биеатимуться згуртування всіх сил про- І 
гресу в боротьбі проти імперіалізму, { 
проти воєнної небезпеки.

Від імені ЦК КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Радянського уряду товариш 
Л. І. Брежнєв сердечно поздоровив ус.’х 
робітників і робітниць, колгоспників і 
колгоспниць, діячів науки і культури, 
працівників установ, воїнів Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту, за
рубіжних гостей із святом Міжнародної 
солідарності трудящих — днем 1 Травня. 
Свою промову він закінчив закликами: 
«Хай живе великий радянський народ! 
Хай живе ленінська партія комуністів! 
Вище прапор марксизму-ленінізму, пра
пор пролетарського інтернаціоналізму?». 
' Промова товариша Л. І. Брежнєва була 
вислухана з величезною увагою і не раз 
переривалась бурхливими, тривалими 
оплесками. Лунає могутнє «Ура!». Всі 
присутні співають «Інтернаціонал».

На Красній площі розгортається яскра
вий, урочистий пролог свята. В ньому 
беруть участь молодь столиці, кращі 
спортсмени.

...З'являються наймолодші учасники 
Першотравня — малята. Вони біжать до 
Мавзолею, піднімаються на трибуну і 
вручають квіти керівникам партії і уряду.

Починається урочистий похід москви
чів.

Новими трудовими подвигами відзна
чили Першотравень трудівники столиці. 
Б соціалістичному змаганні трудящі 
Москви і Московської області добилися 
добрих показників, рапорти трудових пе
ремог написані на яскравих, святкоеих 
транспарантах учасників демонстрації.

Святкові Першотравневі демонстрації 
представників трудящих відбулись також 
у столицях союзних республік, Ленінгра
ді та інших містах і селах країни.

8 день всенародного торжества радян
ські люди продемонстрували свою моно
літну згуртованість навколо Комуністич
ної партії, рідного уряду, свою ріши
мість новими трудовими звершеннями 
зустріти черговий з'їзд КПРС.

Товариш Л. !. Брежнєв передав привіт 
народам соціалістичних країн, комуніс
тичним і робітничим партіям, пролета
рям, усім трудящим, які ведуть боротьбу Під великим ленінським прапором, під 
проти капіталу та реакції, висловив сб- керівництвом Комуністичної партії наш 
лідарність з усіма, хто із зброєю в ру- народ впевненою ходою йде вперед — 
ках захищає свободу і національну неза- комунізму, 
лежність. (ТАРС).
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Неповторний і чудовий нинішній Пер
шотравень, він проходить під незгладним 
враженням хвилюючої і знаменної події 
в житті нашого народу і всього прогре
сивного людства — святкування 100-річ- 
чя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна,

Гарна й урочиста цього весняного 
травневого ранку була столиця України. 
На фасадах будинків, корпусах підпри
ємств, каркасах новобудов — портрети 
великих основоположників наукового 
комунізму Карла Маркса, Фрідріха Ен
гельса, В. І. Леніна, керівників Кому
ністичної партії і Радянського уряду. На 
величезних кумачевих полотнищах по
лум'яніють Першотравневі Заклики ЦК 
КПРС. .. ;

З усіх кінців міста до Хрещатика — 
традиційного місця народних торжеств — 
стікаються колони демонстрантів.

10 година ранку. На центральну три
буну піднімаються керівники Комуністич
ної партії і уряду України. Член Політбю- 
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП 
України товариш П. Ю. Шелест звер
тається з промовою до киян, до всіх

шляхом
трудящих республіки, воїнів Радянської 
Армії. Від імені ЦК КП України, Прези
дії Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР 
він сердечно поздоровляє їх з святом.

Під звуки урочистих маршів повз три
буни ідуть колони демонстрантів. Попе
реду прикрашене квітами панно з слова
ми «1 Травня». Над святковими шерен
гами — портрети Володимира Ілліча Ле
ніна, членів Політбюро ЦК КПРС.

Барвисте оформлення колон розпові
дає про непорушну єдність партії і наро
ду, про торжество ленінської національ
ної політики Комуністичної партії.

Радянський народ готусться відзначити 
25-річчя Перемоги над гітлерівською Ні
меччиною. Повз трибуни проходять де
монстранти у формі воїнів періоду Ве
ликої Вітчизняної війни. Вони несуть ма- 
коти бойових орденів і медалей, яскраві 
панно, що показують героїку ратних по
двигів нашого народу.

У рядах демонстрантів — представни
ки орденоносної Київської області, які 
закладають нині основу майбутнього 
зрожаю. Перетворюючи в життя рішен
ий партії про дальший розвиток сільсько

го господарства, вони дали слово ви
ростити в цьому році на всій площі по
сіву по 25 центнерів зернових, по 295— 
300 центнерів цукрових буряків з кож
ного гектара, одержати на кожні 100 гек
тарів угідь по 86 центнерів м’яса і по 
420 центнерів молока.

Слідом за увінчаним двома орденськи
ми стрічками прапором міста-героя, за 
прапорами підприємства і устаноа про
ходять трудівники всіх десяти районів 
столиці України. Діаграми і транспаран
ти, виразні художні композиції розпові
дають про досягнення колективів київ
ських підприємств і будов. Взявши доб
рий старт у завершальному році п'яти
річки, промисловість Києва достроково 
завершила план чотирьох місяців по 
реалізації і випуску найважливіших ви
дів продукції.

Доблесну працю киян високо оцінили 
партія і уряд. 42 колективи міста наго
роджені Ленінськими Ювілейними По
чесними грамотами ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРПС, 48 — Ленінськими Юві
лейними Почесними грамотами ЦК КП 
України, Президії Верховної Ради УРСР, 

Ради Міністрів УРСР і Укрпрофрадх 
Близько 112 тисяч трудівників удостоєно 
Ленінських Ювілейних медалей.

У свяікових колонах йдуть верстатобу
дівники, творці морських рибальських 
суден, хімічного устаткування, високоточ
них приладів і механізмів. Значні досяг
нення київських будівельників! Це їх умі
лими руками споруджені нові житлові 
квартали і масиви, школи, лікарні, куль
турно-освітні заклади, в тому числі чудо
вий Палац культури «Україна».

Поруч з робітниками — вчені нашої 
республіки, які збагачують вітчизняну 
науку новими відкриттями, фундамен
тальними теоретичними і практичними 
дослідженнями.

З трибун сердечно вітають студентів 
київських вузів — майбутніх математи
ків, інженерів, лікарів, хіміків, істориків. 
Разом з ними на Хрещатику представни
ки багатьох зарубіжних держав, які ово
лодівають знаннями в столиці України.

Святковий марш киян завершив бар
вистий парад фізкультурників.

Першотравнева маніфестація в столии^ 
України з новою силою про де монстр^* 
вала монолітну згуртованість україн
ського народу навколо Комуністичної 
партії _та її Центрального Комітету, 
безмежну відданість великим ленін
ським ідеалам, готовність своєю само
відданою працею неухильно втілювати 
їх у життя.

(РАТАУ).

ПУРПУРОВА ПОВНІВ
(Закінчення).

його величність Робіт
ничий клас. Йдуть робіт
ники ордена Трудового 
Червоного Прапора за
воду «Червона зірка». 
На рахунку цього колек
тиву чимало трудових 
перемог. В день свята 
він рапортує: план чоти
рьох місяців виконаний 
достроково, для трудів-

ників полів виготовлено 
30 ъисяч сівалок і туко
розкидачів. З почуттям 
гордості повз трибуну, 
повз усміхненого Ілліча 
проходять* конструктори, 
ливарники, ковалі, скла
дальники, інструменталь
ники. На їхніх транспа
рантах і лозунгах — сло
ва великої любові до 
Леніна і Комуністичної

партії, заклили до миру, 
солідарності, братерства 
всіх народів.

За ’ червонозорівцями 
на площу вступають ро
бітники заводів трактор
них гідроагрегатів, ра- 
діовиробів, «Більшовик», 
ваговимірювальних при
ладів, ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка» та ін
ших промислових під
приємств, працівники ав
томобільного, залізнич
ного, повітряного транс-

порту. За ними кроку
ють будівельники — ті, 
хто своїми руками омо
лоджує місто. Ось над 
колонами майорять пра
пори, які несуть робітни
ки тресту «Кіровоград- 
сільбуд». За чотири мі
сяці вони виконали бу- 
дівельномонтажних ро
біт на 1420 тисяч карбо
ванців — на 122 тисячі 
більше проти плану. До 
будівельників примика
ють колони взуттєво .

швейної, панчішної, меб
левої та інших фабрик. 
Йдуть працівники під
приємств харчової про
мисловості, побутового 
обслуговування населен
ня, торгівлі — люди, 
чию працю ми завжди 
згадуємо з вдячністю.

Святкову маніфеста
цію, яка продовжува
лась понад дві години,

завершили спортсмени 
міста. Велике свято вес
ни з площі Кірова роз
лилося по всіх вулицях, 
парках і скверах, про
довжувалося в палацах 
культури, театрах, квар
тирах кіровоградців. 
Осяяне посмішкою Ле
ніна, воно утверджува
ло волю радянських лю
дей до миру і ща^тя.

і
і

• •• 9Єднання партії 1 народу
Висування кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР
На Кіровоградщині почалось 

висування кандидатів у депу
тати Верховної Ради СРСР.

Робітники, інженерно-техніч
ні працівники і службовці Кі
ровоградського ремонтного 
заводу «Укрсільгосптехніка» 
зібралися на передвиборні 
збори, щоб назвати своїми 
кандидатами в депутати радян
ського парламенту кращих сво
їх синів.

Святково прикрашений зал 
заводського клубу. Збори 
відкриває секретар заводсько
го партійного комітету А. І. 
Ковалик. Він надає слово фре
зерувальнику інструментально
го цеху, ударнику комуністич
ної праці Л. М. Дяченку.

— Я пропоную, — говорить 
він, — від імені колективу за
воду висунути кандидатом у 
депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по Кіро
воградському виборчому ок
ругу № 48 члена Політбюро 
ЦК КГІРС, першого секретаря

КП України Петра Юхимо-
вича Шелесте.

Діяльність Петра Юхимови
ча добре відома всім радянсь
ким людям. Це — керівник ле
нінського стилю, який віддає 
всі свої сили і енергію, талант 
організатора справі будівниц
тва комунізму.

На трибуні економіст заводу 
М. П. Майданюк.

— Я палко підтримую канди
датуру Петра Юхимовича Ше- 
леста і вношу пропозицію ви
сунути також кандидатом в де
путати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР бригади
ра тракторної бригади ордена 
Леніна колгоспу імені XX з'їз
ду КПРС Новоукраїнського ра
йону двічі Героя Соціалістич
ної Праці Олександра Васильо
вича Гіталова.

Тракторна бригада Гіталова 
відома в усіх куточках нашої 
країни. Цей колектив став все
союзним маяком в боротьбі за 
широке впровадження комп
лексної механізації вирощу
вання просапних культур. Я

думаю, що Олександр Васи
льович Гіталов буде 
ним представником 
Кіровоградщини у І 
Раді Союзу РСР.

Виступає молодий 
ударник комуністичної 
Валерій Манухін.

— Комсомольці 
воду, — говорить 
че підтримують 
Петра 
та і 
вича 
лоді 
зобов'

достой- 
трудящих 
Верховній

робітник, 
праці

і молодь за
вій, — гаря- 
кандидатури 

Юхимовича Шелес- 
Олександра Васильо- 
Гіталова. 

робітни к и 
язуємося

Ми, мо- 
заводу, 

ще ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання за дострокове виконан
ня п’ятирічного плану до 7 лис
топада 1970 року. Закликаємо 
весь колектив підприємства 
стати на передвиборну ударну 
вахту з тим, щоб завершити 
піврічний виробничий план до 
дня виборів у 
Союзу РСР.

Пропозицію 
на підтримали 
ник Григорій і 
тор заводу

Верхозну Раду

Валерія Манухі- 
і молодий робіт- 
Алекссєв і дирек- 

О. П. Грінчук.

* * ♦
Відбулися передвиборні збо

ри колективу Бандурівського 
вугільного розрізу Олександ
рійського району. Це підпри
ємство нагороджено Ленінсь
кою Ювілейною Почесною Гра
мотою ЦК КП України, Прези
дії Верховної Ради УРСР, Ра
ди Міністрів Республіки і Укр- 
профради.

Першим бере слово маши
ніст електровоза, кавалер ор
дена Леніна Михайло Гори- 
славець.

— Від імені нашого ко
лективу я пропоную висунути 
кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР 
по Олександрійському вибор
чому округу № 499 заступника 
Голови Ради Міністрів СРСР, 
голову Держбуду СРСР Гната 
Трохимовича Новикова.

* * ♦
Колективи Маловисківського 

цукрозаводу, Знам’янського 
локомотивного депо та кол
госпники колгоспу «Росія» Но
воукраїнського району на пе
редвиборних зборах одностай
но назвали своїми кандидата
ми у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Мало- 
аисківському виборчому ок
ругу № 500 кандидата в чле
ни Політбюро ЦК КПРС Голо
ву Ради Міністрів Української

РСР Володимира 
Щербицького та 
електровоза 
локомотивного 
мира Михайловича Малєєва.

* » #
У Будинку культури ордена 

Трудового Червоного Прапора 
колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району від
булися передвиборні збори. 
Хлібороби і тваринники 'сіль
госпартілі одностайно назвали 
своїми кандидатами в депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Новоархангельському 
виборчому округу № 501 члена 
Політбюро ЦК КПРС, секрета
ря ЦК КПРС Михайла Андрійо
вича Суслова і кращу доярку 
свого колгоспу, ударницю ко
муністичної праці Галину Пили
півну Александрову.

На передвиборних зборах ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців Завал- 
лівського графітного комбінату 
та колгоспників артілі імені 
Володимира Ульянова Добро- 
величківського району одного
лосно прийнято постанови про 
висунення своїми кандидатами 
в депутати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Новоархан
гельському виборчому округу 
№ 501 товаришів Михайла Ан
дрійовича Суслова і Галини 
Пилипівни Александровой.

Васильовича 
машйніста 

Знам’янського 
депо Володи-
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ЗАКІНЧИВСЯ робочий 
день. Відтиснувши ос

танню сторінку, Люба по
легшено зітхнула, Тепер га
зету мешканці міста і сіл 
району одержать вчасно.

Швидко переодяглася. Ви
мкнула світло і вийшла па 
подвір’я. В обличчя дихнула 
вечірня прохолода. Люба 
окинула поглядом вулицю і 
швидко попрямувала до
дому.

Ось і школа, в якій вона 
навчалась десять років. Тут 
вона набувала знання, тут 
вперше народилось бажання 
стати поліграфістом. Мет- 
транпажем... Слово дивне, 
не знайоме і разом з тим 
викликає до себе повагу А 
вперше почула його Люба, 
коли побувала разом з то
варишами в друкарні на 
екскурсії. Відтоді в душу 
дівчини запала мрія оволо
діти секретом друкування 
газети.

_ 1 ось останній дзвінок. Лю. 
оДі не роздумуючи, прийшла 
до директора друкарні Пав
ла Костянтиновича Іванова.

— Хочу стати метранпа
жем, — мовила.

Люба— 
поліграфіст

— А знаєш, що це таке?
— Знаю...
— Підеш ученицею до Ві

ри Іванівни?..
Люба з захопленням взя

лась за навчання. Колектив, 
в якому їй довелося розпо
чати своє трудове життя, ви
явився дружним. Кращі пра
цівники 3. Лупчаковська, 
О. Рахіна, В. Іванова допо
магали здібній учениці. І 
вже. через рік Люба стала 
однією з кращих робітниць 
друкарні, завоювала високе

•звання «Ударник комуністич
ної праці».

Люба була делегатом об
ласної міжспілкової конфе
ренції профспілок. Делегати 
виявили їй довір’я, обравши 
кандидатом в члени обл- 
профради.

У вільну від роботи хвили
ну Любу можна побачити з 
книжкою, або з конспектом 
в руках.

— Готуюсь до вступу у 
Львівський поліграфічний 
технікум.

в тому, що колектив Ьоб- 
рннецької районної друкарні 
завоював першість в облас
ному змаганні, виконав умо
ви підприємства по культурі 
виробництва, е частка пращ і 
комсомолки Люби Коваленко.

Б. НІКОЛАЄНКО, 
секретар Кіровоград
ського обкому проф
спілки працівників 
культури.

Георгій ШЕВЧЕНКО

Дарунок віку
Ідуть і йдуть у Лсііпцігу ДОЩІ, 
По небу бродять хмари пелехаті, 
Тремтять на вітрі яблуні крислаті. 
По вулицях, як ворони-плаїці.
Оце б сюди іскриііоньку вогню — 
Нехай би час те полум’я розсіяв!
По Лсііпцігу Іде нова Росія, 
Всміхається омріяному дню. 
Світлішає на сході небокрай, 
Іде по місту МОЛОДИЙ Ульянов, 
Звичайний перехожий в час нераниій 
Спішить в село тихесеньке Пробсгайд. 
А що у кім — тихенькім тім селі? 
Заждіть, цікаві.
Там дарунок віку. 
Там визрівають найцінніші ліки 
Для хворої російської землі.
Ті ліки — правда мудрості його, 
Народжена в пробстгайдівській друкарні, 
Трибуна партії і школа її гарту. 
Палкої революції огонь.
Газета «Искра»... 
Перший номер е!ч
Вологий аркуш ліг вождю на руки, 
А Новий рік уже у двері стукав. 
Двадцятий вік вже вимагав своє...

"V СІЧНІ минулого року ре
дакція газети «Молодий 

комунар» на честь 100-річчя з 
дня народження Володимира 
Ілліча Леніна оголосила літера
турний конкурс, конкурс на 
кращий газетний матеріал і фо- 
токонкурс «Кіровоградщина 
моя»,

В них взяли участь письменникн- 
кіровоградці, початкуючі літерато
ри, журналісти, робітничо-селянські 
кореспонденти, студенти і учні, фо
тожурналісти і фотоаматори облас
ті. В творах, представлених на кон
курс, знайшло відображення бага
тогранне життя нашої молоді, яка 
свято виковує заповіти В. І. Лені
на, її найкращі риси, які вона віі-

праці» (третя премія). Заохочу
вальних премій удостоєні: 
Г. Шевченко, методист облас
ного Будинку художньої само
діяльності (вірш «Біле місто); 
В. Сокуренко, працівник світло- 
водської газети «Наддніпрян
ська правда» (вірш «Соняш
ник»); М. Родинченко, вчитель 
Новогригорівської школи До- 
линського району (вірш «Бать
ківський двір»); С. Шевченко, 
студентка Кіровоградського 
педінституту ім. О. С. Пушкіна 
(оповідання «Пісня слов’янки»);

Переможці конкурсів 
"„Молодого комунара“

явила і виявляє в боротьбі 
ва побудову соціалізму І комунізму, 
у битвах з ворогами радянської 
Вітчизни. В своїх матеріалах наші
автори піднімали назрілі проблеми 
життя молодих сучасників, розпові
дали про їх трудові подвиги.

Кращі твори, які надходили на 
конкурс, були опубліковані на сто
рінках- «Молодого комунара» в 1999 
та 1970 році і наші читачі мали 
змогу познайомитись з ними.

Цими днями підбиті підсумки 
конкурсів.

Переможцями літературного 
конкурсу визнано: В. Гончарен
ка, журналіста — за поему «Ко
ні» (перша премія); М. Стояиа, 
вчителя Панчевської СШ Ново- 
миргородського району за 
оповідання «Гордий Явір» (дру
га премія); Л. Народового, пра- 
цівника кіровоградської райЬн- 
ної газети «ЗорїГкомунізму» 
за вірші «Ленін» і «Монолог

Т. Журба (вірш «Наші світан- 
ки»).

Для учасників конкурсу на 
кращий газетний матеріал вирі
шено першої премії не присуд
жувати. Другої премії удостоє
ні: І. Маличенко, пропагандист 
комсомольського □олітичного 
гуртка колгоспу «І с к р а» 
Гайворонського району — 
за статтю про Ленінські уроки 
«Джерело животворне»; Е. Яру- 
шок, працівник світловодської 
газети «Наддніпрянська прав
да» — за репортаж «Туземці з 
голубих озер» і рейд «Тисяча і 
одна дрібниця».

Третю премію одержать; 
І. Євсєєв, завідуючий відділом 
пропаганди і агітації Долин- 
ського райкому КП України —- 
за статтю «Розумна, зріла, куль
турна...»; С. Гекало, завідуючий 
оргвідділом Олександрійсько-»

ЗІ СВЯТОМ, ДРУЗІ!

го райкому ЛКСМУ — за стат
тю «План і дія»; В. Зіноватний, 
артист Кіровоградського музич
но-драматичного театру імені 
М. Л. Кропивницького — за 
статтю «Пульс правди».

Зважаючи на значну кіль
кість газетних матеріалів, при
сланих на конкурс і надрукова
них, редакція встановила п’ять 
заохочувальних премій. Ними 
відзначені: О. Нагсрний, дирек
тор обласного державного ар
хіву — за нарис «Через мінний 
редут»; Т. Колісниченко, сту
дентка педінституту — за стат
тю «Як міряти хліб»; А. Кохан, 
лікар Олександрійської міської 
лікарні — за нарис «Доля сол
дата»; М. Ляшенко, секретар 
комсомольської організації 
колгоспу «Пам’ять Лені
на» Маловисківського ра
йону — за ко р е с л о н- 
денцію «Тобі, імениннику!»; 
М. Міксль, старша піонераожа- 
та Новомиргородської школи- 
інтернату ім. Ю. О. Гагаріна — і 
за добірку матеріалів на шкіль
ну тематику.

Першу премію за кращий 
фотознімок теж вирішено не 
присуджувати. Других премій 
удостоєні Ю. Моторний, голов
ний редактор обласного теле
бачення (фото «Як німецькою 
«співдружність»?») і П. Малсєв, 
працівник Новомиргородської 
районної газети «Червона зір
ка» «Проводи зими», третіх — 
В. ГІльтяй, працівник Олександ
рійського електромеханічного 
заводу (фоторепортаж «Олек
сандрійські щедрівки») і Г. Тан- 
ський, (фотоетюд портрет гір
ника).

Редакція щиро поздоровляє 
переможців, сердечно дякує 
всім учасникам конкурсів «Мо
лодого комунара» і висловлює 
сподівання, що вони і в по
дальшому братимуть активну 
участь в діяльності обласної 
молодіжної газети.

ЛИСТИ
Місцевий журналіст //. Добрін багато років тісно зв’язаний 

із робсількорами. Він присвятив їх корисній громадській ро
боті нариси, оповідання, віріиі.

Пропонуємо читачам «Молодого комунара*, узяту із журна
лістського блокнота його розповідь.

Надвечір листоноша приніс товстий пакет з редакції. В ньо
му була нова книжка про досвід сількорів республіки і корот
кий лист:

«Шановний Гнате Петровичу!
Хочемо почути ваше слово про догляд за просапними. Тепле
— коли все гаразд, гнівне — якщо треба бити на сполох. Од
не слово, відгукніться!».

«Чи все гаразд?» — так думаючи, вій на світанку висе був 
далеко за левадою. Повертався ніби заспокоєний, та раптом, 
вражений, зупинився над яром. Там лежав, усіма забутий, не
величкий клин кукурудзи. Заросла вона свиріпою, яка вже 
починала цвісти, стебла кукурудзи пожовкли, змарніли.

І хоч довелось зробити чималий гак, проте Доладюк повер
нувся, вирушив до буднику тракторної бригади, знайшов 

. бригадира і з докором заговорив про той клин.
Бригадир розсердився:
— Ти, Гнате, дивися краще за своїми кіньми, а в полі 

без тебе порядок наведемо.
— То наводьте, нічого свиріпу розводити!..
Він пішов і в контору колгоспну. Голова слухав Гната

- -  ------------- ------------- --------- -- ------------ • “ кліпі.

МН Й

ким виглядом, наче зразу ж мав кинутись па тон 
сказав сількорові так:

— Зауваження слушне, та тривожитися нічого: 
рудза Гіде на силос...

Тепер вже Гнат розсердився:
«Який же в біса там буде силос?» Вдома жбурнув

з та- 
Але

та ж куку-

«Який же в біса там буде силос?» Вдома жбурнув картуз і 
написав листа до районної газетії з такою просьбою: «Вміс
тіть мій допис у відділ «Перця». щоб знали: над кукурудзою 
знущатись зась»! • •

Відразу ж відніс на пошту. Відповідь чекав з нетерпінням, 
перечитував районну газету від заголовка до адреси редакції, 
а свого сигналу не бачив.

Минув тиждень: вже й десять днів збігло. Та Гнат Петро
вич не хотів миритися з думкою, що і в редакції такі господа
рі, як у них в колгоспі. Ні, не може цього бути. *

Увечері запріг коней у гарбу і вирушив у поле накосити в 
лісосмузі пирію для лошат. І навмисне завернув до того клину. 
Доїхав — і не пізнав. Свиріпи мов не було. Рівними рядками 
бігла вдалину кукурудза. її тепер підживлювали. З яру ви
йшов бригадир і засміявся:

— Не пізнаєш, Гнате Петровичу, своєї роботи?
— Якої роботи?
— Та ти ж усю кашу заварив.
—■ Яку кашу?
— Лист з редакції надійшов у правління колгоспу. Просили 

повідомити про цей клин. Голова прилетів до мене. Негайно, 
каже, щоб жодної бур’янини не було. Я, мов, не хочу, щоб ка
рикатура па мене була в районі! Довелось хазяйнувати.

Бригадир замовк. І вже м’яко, по-товариському додав:
— І злий же я на тебе був. Але тепер спасибі кажу. Навіщо, 

справді, розводити бур’яни? Хай хліб земля родить!
«Так от чому довго не було відповіді», — здогадався Гиат.
Редакція втрутилась пе друкованим словом, а це часом пе 

менш вагомо! 4 ‘ -

Щодия до редакції падходяїь десятки лис
ив. ••• яких автори рогш'відають про судні хлі» 
борзбіа. робітників, тваринників, діляться вра
женнями про почуте І побачене. З нагоди Дня 

' щщ’и редакція вітає своїх активних кореспок-

ДвНщтеля Кіровоградської середньої
№ ЗЛ Р Дайдакулова, вчителя Гаиворопського 
СПТУ 5 К. Ковпака, завідуючу клубом 
с. Новоегорівки Ноиоукраїнського раїІону 
О. Сннанко, завідуючу районною
Иовомнпгородеького райоїгу І. Бойка, праців- 
піша районного відділення МВС Т. Зш іенка, 

‘ помічника прокурора області А. саєнка, я,
цінника Новомиргородської райгазети і.
ненка, викладача Кіровоградського 5*
ту В. Половецького, студента Кіровоградського 
педінституту А. Саржевського, завідуючого ® ' 
ласими Будинком атеїзму П. Дмитренка. за 
ступннка редактора Долииської
Г. Позняка, працівника обласного управлі іні 
МВС, .чайорз міліції Б. Кізіля. студента Кіро- 
взградськоЕО педінституту О.
Малопискївської середньої школи Л» О. К 

х- туна літпрацівняка Іїовгородківської раигазе/гп 
Г 1. Опришка, працівника Зиам янської раїїг.і- 

зетк Б. ВІтохіна, першого секретаоя Знай янсь- 
кого міськкому комсомолу А. Рагулжа, сек
ретаря комітету КОМСОМОЛУ КОЛГОС ПУ «ЖОВ’

. тень» Новомиргородського району А. квашен- 

. «а, проректора по заочному вав’*аі1.НІ0
грздського педінституту П. Рябого. сек
ретаря комітету комсомолу Кіровоградського

заводу тракторних агрегатів В. Терещенка, па
укового працівника обласного краєзнавчого му
зею Р. Турбай, інженера-копструктора ДСКТБ 
М. Ножнова. позаштатного фотокореспондента 
»Молодого комунара» М. Тсрнавського, полков
ника запасу В. ПовИічука, працівника Кірово
градського педінституту І. Артемснка, вчитель, 
ку Лгошневатської середньої школи Голопанів- 
ського району Л. Кучмагру, інструктора облас. 
ної ради ДСТ «Авангард» Г. Дубівку, праців
ника ІІовоукраїнської райгазети С. Бровченка, 
поетів В. Базилевського, Л. Паролевого, 
Г, Щербину, композиторів О, Смолянського, 
К. Шутенка, бригадира комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади колгоспу «Зоря ко
мунізму» ІІовоархаїігсльського району 
В. Моторного, секретаря комітету комсомолу 
Олександрійського електромеханічного засо
пу М. Лиісімооу. другого секретаря Новгород- 
ківського РК ЛКСМУ Н. Компанієць, секре
таря Олександрійського ЛІК ЛКСМУ Р. Мет
ку, члена КПРС з 1919 року, члена бюро сек
ції ветеранів революції і громадянської війни 
А. Щербу, старшу піонервожату ІІовомирго- 
родської школи-інтернату М. Мікель, вчителя 
ГІавлнської середньої школи Оиуфріїнського 
району, члена-кореспондента Академії наук 
СРСР, Героя Соціалістичної Праці В. Сухом- 
линсьяого.

Редакція шле свої вітання І подяку всім, хто 
«ран участь у твореііні друкованого комсо
мольського органу.



4 здер. „ІІолоднВ комунар** ß? ’jcjmsu» 1070 poity
В. ЦВЯХ, P. ТУРКАЛ

Цс

було дійсно ДУ-

ке мали змоги виконати стрибни

ФУТБОЛ

29,том.
(Далі Л'

_ . _____ J о
ЛНПІ1Я. Ки'їн зан-

ДВА ОЧКА З ЧОТИРЬОХ <-

1) В. І. Ленін, тторн. 
<~гор. 388.

'2) Там же. crop. 390—39.1. 
*8) В. J. Ленін, твори, 

сюр. 408.

трапилось в селі Сентаво 
останню неділю ........... її™?! 
иялн село, то в центрі розмістилися 
махновці, по бокових вуличках — 
григор’євці, немов оточивши своїх 
спільників, а на околицях села — 
зносу ж махновці. (Кожен з «бать
ків» чекав якоїсь підлості від іншо
го .тож і був па сторожі). Махко і 
Григор’« в . своїми штабами зайня
ли будинок попа.

В суботу ввечері есііи почергово 
виступали на мітингу перед селя
нами. переконуючи, що «ведуть бо
ротьбу з комуністами и ім’я справ
жньої революції». Другого дня ма
ла відбутись сходка. Спочатку до 
сільради з'явився 'Лвхно »1.своїм 
штабом, потім — і ригор єв. В цей 
•■ас почулися X подвір’я крики: то 
побилися п'яні махновець і григор’е- 
вень. Махно вискочив, як ошпаре
ний, і добряче побив григор’евця. 
КоиИ повернувся, почалася, спочат
ку- .словесна перепалка з Ерніор'с- 
внм. Потім Махно вистрілив. Схо
пившись за праве плече, Еригор'єв 
вискочив з приміщення, безцільно 
відстрілюючись. Єдине, що він ще 
встиг побачити. — це занесену над 
головою шаблюку...

— Собаці собака смерть, — 
кинув Костя, дізнавшись про ці 
події. — На одного зрадника 
менше стало. А ти як думаєш, 
Василю?!

Сксриченко, що порався бі
ля кулемета, підняв голову, 
сказав зло:

— Давно його треба було 
розстріляти разом з прибічни
ками. Не люди, а звірі. Ти ба
чив їх лише в бою, а я був свід
ком, як вони спокійно кидали 
гранати в дітей і стареньких 
бабусь, що ховалися-в погрібі, 
як закопували живими в землю 
ні є чому невинних людей...

— Бачив і я подібне, — спо
хмурнів Чеклоэ, видно згадав
ши про смерть сім і.

— Підшипники замінено, все 
підремонтовано, залеси набо
їв поповнили, — доповів Кор- 
женко.

— Добре, перед тим, ян ви
рушати, збери всю команду, 
треба побесідувати, — і витяг
нув з кишені потерті «Извес
тия ЦК РКП(б)».

— Ще аж за дев'яте. Варто 
б свіжіші.., — сказав Антон.

— Ні, цей заклик, не жаль, 
не застарів, — заперечив Чек- 
лов.

А через якихось десяток хви
лин він говорив зі всією коман
дою:

«Товариші! Де кас зверта
ється ЦК РКП(б), товариш Ле
нін звертається: «Всі на бо
ротьбу з Денікіним!». Партія 
відверто каже, ще «настав один 
з найкритичніших, мабуть, що

навіть найкритичнішии момент 
соціалістичної революції»,1) 
«або Колчак з Дєнікіним, ебо 
Радянська влада, влада (дикта
тура) робітників;
мас, середини 
же»-)...

Становище країни _ 
же і дуже тяжким. Антанта знову 
прагнула руками Девікіна, Юдени
ча. Колчака задавити революцію, 
розробляла плани залучення до лн- 
іирадянського походу «малих кра
їн-'. Англійський військовий міністр 
У. Черчіль хвастался, що проти Ра
дянське! Росії орі авізований «похід 
14 держав».

В. І. Ленін 1 липня ГЛ'5 року го
ворив, .иіирема, про Південний 
фронт: «Становище там дійсно важ
ко, ударів завдано нам надзвичай
но тяжких, і пірати чаш." величез
ні...»3).

Червоні війська еідступали 
повільно, з жорстокими боями. 
Під Катеринославом їх відхід 

. прикривали близько півбрига- 
ди < чотири бронепоїзди. Бро
непоїзд імені Худякова по сво
їй озброєності був кайгрізні- 
шим з них. Ця могутність по
двоювалася зь рахунок хороб
рості командира Анатолія Же
лезнякове, злагоджених дій 
всієї команди. Бронепоїзд при
носив настільки значні втрати 
денікінцям, що їх командуван
ня виділило спеціальну премію 
за голову Железнякова.

«Смерть директорії», звичай
но, не міг йти в порівняння з 
цілком сучасним бронепоїздом 
Железнякова, та кмітливістю, 
сміливістю не поступався.

Коли ДОВОДИЛОСЯ ВІДХОДИТИ і 
бронепоїздам, то останнім, як 
правило, задкував імені Худя
кова. і трапилося так, що на 
захід від Катеринослава в ра
йоні станції Верховцеве броне
поїзд Железнякова оточили. 
Анатолій блискавично приймає 
рішення з боєм прорватися че
рез станцію. Заговорили всі 
гармети і 26 кулеметів поїзда. 
Броньова фортеця, сіючи 
смерть, пронеслася мимо во
ротія.

Коли бронепоїзд імені Худя
кова наздогнав своїх побрати
мів, ті вітали його гудками. Та 
скоро радість змінилася триво
гою, 3 вегона у вагон поповзло: 
«Железняков ейжно поране
ний».

Чеклсв на першій же зупин
ці побіг до друга. Той лежав 
тихо. Обличчя блідє-бліде, ніс 
немов відразу видовжився, а 
омі запали ще глибше.

— Прощай, Костю? Не вдас
ться мені побачити перемогу 
революції. А ти обов'язково 
доживи!

— Прощай...
Кінчався спечливий липневий 

день.

середини не
бу і и не МО-

Двадцять п’ять років тому 
спалахнув над рейхстагом в 
Берліні червоний прапор пере
моги, відлунали останні залип 
війни. Але радянський народ 
ніколи не забуде подвигу тих, 
хто В жорстоких боях завоюпав 
мирне небо, щасливе і радісне 
життя.

Про це ми часто нагадуємо 
своїм юшім читачам.

Питання військово-патріотич
ного виховання читачів облас
ної дитячої бібліотеки завжди 
в центрі уваги.

Особливо широкого розмаху 
набула пропаганда книг військо
во-патріотичної тематики в пе
ріод підготовки до відзначення 
25-річчя з дня перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні.

В бібліотеці проводяться 
читки .бесіди, огляди книг про 
Велику Вітчизняну війну. З 
книгами про що значну подію 
в житті радянського народу 
знайомлять читачів книжкові 
виставки: «Тх подвиги в пам’яті 
вічні, прославлені їх імена», 
«25 років Великої Перемоги» з 
розділами «Спогади героїв», 
«іПисьменникн-воїнн», «Ліоне- 
рИ-ГСрОІ X*.

гл ЕРШИМ и внпрооуоаипяия для 
1 1 багатьох провідних легкоатле
тів КіривоградиОши стали старти 
міжвідомчої першості області, які 
щойно закінчилися в Кіровограді.

Ці змагання проводились за но
вою системою підрахунку залікових 
очок, іепер залік своїй команді бу
дуть давати тільки ті спортсмсіїи, 
які показують результати, близькі 
до норми першого спортивного роз
ряду.

Та вже змагання першого дня на
сторожили — жоден спортсмен не 
дав заліку своїй команді.

Настійного дня все стало па свої 
місця. Було показано ряд непоганих 
результатів. Особливо успішно ви
ступили спринтери. Чотири спорт
смени — авангардіпець Б. Орленко, 
В. Нсстерчук, В. Разумов та 
В. Гринь (всі з «Буревісника») — 
показали па стометрівці першороз
рядні результати. Переможцем став 
В. Орленко (10,8 секунди). На 15,2 
метра штовхнув ядро викладач фа
культету фізвихованвя ІО. Ревенко. 
Новомнргородсьна спортсменка Ра- 
їса Калюжна («Колос») пробігла 
стометрівку за 12,7 секунди. її од
ноклубник з Сяітлсводськя Анатолій 
Савченко мав кращий результат на 
дистанції 3 тисячі метрів з пере
шкодами — 9 хв. 34,2 сси.

Набуває спортивної форми вихо
ванець тренера В. І. Панасюка Вік
тор Пінені. («Буревісник»). Два 
тижні тому, виступаючі: поза кон
курсом на змаганнях першості об
ласної ради ДСТ «Авангард», Вік
тор подолав планку на висоті 192 
сантиметри.

Найуспішніше виступив па цих 
змаганнях ИЬрічнпЙ студент фа
культету фізвихованин педінституту 
Євген Шеховцев, який на одну ле
гату секунди поліпшив свій же об
ласний рекорд б бігу Ііа ПО метрів 
з бар’єрами.

Оце і всі здобутки. Результати ж 
більшості учасників змагань були 
досить низькими.

Під час змагання підійшов до

ГЕРОЇВ
ТИЖДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ

Краєзнавча виставка понрппюсться 
розділом «Письменники Кіровоград- 
іцкіін про Велику Вітчизняну вій
ну», а п куточку інтернаціональної 
дружби оформлена полини .«Радян
ські воїни — людям світу».

Па книги про Велику Вітчизняну 
війну діти пишуть свої відгуки, 
яскраво відображають спої думки 
про ці книги н малюнках.

Особливу увагу ми приділяє
мо зараз книгі «Прославлені у 
віках», яка вийшла у видав
ництві «Промінь» в 1969 році. 
ІІо цій кинзі систематично про
водяться читки.

Велику увагу приділяємо 
пропаганді пової книги Г. Ба- 
лпцького «Війна вночі».

Цікавим обіцяє бути альбом-ін- 
терц’ю. який задумали оформиш 
члени літературного гуртка нашої 
бібліотеки. В ньому будуть зібрані 
спогади заслужених учасників Бс-

лнкої Вітчизняної війни, які зараз 
проживають у вашому місті.

Підлітки готують літератур
ний день «Ніхто не забутий, ні
що не забуте». Проходить фес
тиваль діафільмів про Велику 
Вітчизняну війну.

Проводячи всі ці масові за
ходи, ми прагнемо якомога 
більше розповісти дітям про 
радянських воїнів — доблесних 
захисників матері-Вігчизпи, які 
не тільки врятували паш народ 
від небезпеки фашистського 
поневолення,- а й виступили як 
могутня інтернаціональна сила 
в боротьбі за мир в усьому 
світі.

Л. ДЕМ ЕЩЕНКО, 
заступник директора облас
ної дитячої бібліотеки,

ХІБА ДЕСЯТИБОРСТВО?!
ЛЕГКА АТЛЕТИКА —
НА ПРАВАХ ПАСИНКА

гом

Сонце котилось на захід.

ПОГОДА

29,

Індекс 61197.

Тсле- 
у Kpa-

UQ. 
(ЛІ). 

Теле-

■ МОЛОДОП KOMM) ВАГ« — epran Кировоградскою 
обкома ЛКСЛ1У, », Кировоград;

труни тренерів з легкої атлетики і 
поцікавився їхньою думкою про 
проведення змагань. Відповідь була 
такою:

— Якби були хоч мінімальні умо
ви, то спортсмени показали б кра
щі результати. На стадіоні відсут
ній легкоатлетичний інвентар для 
змагань. Навіть доріжки нагадують 
зорану землю, яку злегка прокатали 
котком. До речі, механічний коток 
відсутній. Вперше на легкоатлетич
них обласних змаганнях десятиборці 

а

Перша гра на виїзді а іініііишьо^у чемпіонаті країни серед 
команд другої групи класу «А» була такохе невдалою для кіро
воградської .Зірки», Вона зазнала прикрої поразки від ждаиое- 
гького'«Азовця» з рахунком 1:4 (гол у кіровоградців забив Вік
тор Ступає).

2 травня наші земляки зустрілися в Кадіївці з місцевий «Шах
тарем». який перебуває у ще гіршому становиш!, ніж вони (мас 
лише одно очко). Майже два тайми напруженої боротьби не да
ли переваги жодній з команд. Тільки за сім хвилин до фіналь
ного свистка судді матчу гостям вдалося вийти вперед. Гол 
забив Юхим Спрнкут. Таким чином, «Зірка» взяла на виїзді два 
очка з чотирьох можливих.

жердиною, бо на стадіоні цема та
кої ями, де б проводився цей вид 
змагань. 1... переможця з десяти
борства виявили по результатах де
в’яти видів змагань...

Очевидно, жодне товариство пе 
спроможне виставити повноцінної 
збірної командні

А хіба можна вважати нормаль
ним таке становище. що ДСТ «Ди
намо» на цих змаганнях представ
ляли лише шість спортсменів. Всі 
вони — школярі і, звісно, змагатися 
і дорослими їм не лід склу. Жо- 
дси спортсмен не приніс залікових 
очок «Спартаку», жоден спортсмен 
не виступав за товариства «Трудові 
резерви» та «Локомотив».

Результат командної боротьби 
такі: «Буревісник» — 12054 очка, 
«Авангард» — 9262 очка, «Колос» — 
624 очка, «Спартак» та «Дина
мо» — 000.

Паралельно проводилися легко
атлетичні змагання серед школярів. 
Тут найкращі результати у команди 
Кірової рнда — 8880 очок, Олександ
рії — 7481 очко, Світловодська 
35і9 очок.

Ю. Л1ВАШНИКСВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото АВТОРА,

м. Кіровоград, вул. Пуначарсьного, 36 
їелефоии: відповідального секретаря — 2-45-35 

відділу військово-патріотичного виховання і спор 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Б К 02288.

5-го травня на 
території області і 
в місті Кірової ра
ді передба із»ться 
.мінлива хмар
ність, місцями ко
роткочасний дот. 
гроза. • .по м істу 
Кіровограду мож
ливий коротко
часний дощ. гро
за. Вітер ПІВДСІІ 
но-східнпй. помір
ний до сильного. 
Температура по
вітря 19—24, в Кі
ровограді 19 — 21 
грздус. ,

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК. 5 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 11.00 — Ге.ІС- 
вісті. (К). 11.10 — Телефільм
«Хода часу»,- (К). 11.35 —
Шкільний екран. Фізика для 
учнів 10 класу. «Фізика і тех
нічний прогрес». (К). 16.45 — 
Наша програма. (Кіровоград). 
16.50 — Літературно-художнії 
композиція «Юність солдат
ська моя». (Кіровоград). 17.20 
— Репортаж з друкарні комбі
нату «Радянська Україна». 
(К). 17.40 — Тслевісті. (К).
18.0(1 — Програма передач. (К). 
18.05 — Концерт. (М). 18.35 — 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.00 — «Сіалін-
ірадсіка битва». (К). 
фільм. 20.20 — Програма 
(неї.кого телебачення. 
20.30 — Програма «Час». 
21.00 — Літопис піввіку.

Друкарпя ім. Г, М. Димитрова, обласпого управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

візіііний документальний фільм 
«Рік 1042-й». (М). 21.55 — Лі
тературна панорамі. (М). 22.4(1 
— Кольорове телебачення. Спі
ває заслужена артистка 
РРФСР О. Воронець. (М). 23.25 
— Телсвісті. (К).

СЕРЕДА, (і ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Тсле
вісті. (К), 11.10 — Телефільм
«Скульптор Дубовинськнй». 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів 5 класу. 
«Римська культура кінця рес
публіки — початку імперії». 
(К). 17.30 — Теленарис «Зеле
них тобі світлофорів». (Кіро
воград). 17.40 — Наші оголо
шення. (Кірової рад). 17.45 — 
Тслевісті. (К). 18.05 — Кольо
рове телебачення. Докумен
тальний фільм «Служу Радян
ському Союзу». (ЛІ). 19.05 —
«Пісні полум’яних літ». 
(Львів).19.40 — «Добрий ве
чір. хліборобе». (Запоріжжя). 
20.20 — Концерт, присвячений 
Дню радіо. (К). 21.50 — Літ
опис піввіку. Телефільм. «Рік 
1943-й». (М). 22.40 — Телсвісті. 
(К). 22.55 — Фінал Кубка євро
пейських чемпіонів з футбо.ча. 
«Фейеяоорд» (Голландія) — 
• Селтик» (Шотландія).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 - 
Наша афіша. (К). 16.30 — Рес-

публікапська фізцко-м.ітсма- 
тична школа. (К). 17.00 •—
«Чайкоаський в Одесі». (Оде
са).

ЧЕТВЕР. 7 ГРАНИЦ.., ПЕР
ША ПРОГРАМА. 1(1.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Ніжність». 
Художній фільм.. (М). п.45 —. 
Тслевісті. (К). 11.55 — «Радіо 
революції». (Телефільм). (К). 
17.00 — Літопис піввіку. Теле
візійний документальний фільм 
«Рік 1944-й». (М). 18.00 —
«Благословен, хто зніме крап
лю болю». (!<). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(М). 18.45 — Культура слова. 
(К). 10.15 — Конкурс, на крашу 
військову ПІСНЮ. (:[<). 20.15 —- 
«Назустріч виборам»,* (’К)« 
20.30 — Програма «Час». <ЛїЕ 
22.00 — В. Собко — «ГолосІїі4-\ 
ськнй ліс». Спектакль Київ
ською театру ім. Івана Фран
ка. (К). 00.20 — В перерві — 
Тслевісті. (К).
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