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Наші

Із сусідньої бригади Юрій 
Борис повернувся заклопотав 
ним.

— Коли допустити хоч най
менші помилки, — повідомив 
він своїх механізаторів, — то й 
першістю поступитися можна. 
У ланці Василя Галі види на 
врожай теж як ніколи,
— Не панікуй, Юро, усе бу

де гаразд-
Ланковий знав, звичайно* 

своїх хлопців, знав і те, що 
їм аж ніяк не хочеться посту
питися суперникам ' у змаган
ні. Проте останнім-часом запа
нувало деяке самозаспокоєння, 
і Юрій Борис вирішив нагада
ти про реальний стан справ:

А потім хлопці ще не раз збира
лися гуртом, щоб вирішити, як 
найраціональнішс використати ре
зерви у вирощуванні цукристих. 
Скільки старань, скільки зусиль 
докладено кожним. Жодного два 
не згаяно даремно. Шість міжряд- ‘ 
них спушень з одночасним вне
сенням добрив провели улітку, а 
напередодні збирання провели ще 
Одне, щоб полегшити копання.

І це допомогло. Уже сьогод
ні ніхто в господарстві не сум
нівається, що своє зобов’язав* 
ня механізатори з ланки Юрія 

. Бориса значно перекриють. А . 
воно й без того високе:’ за 300 :

ирим
• ЗВАННЯ ЧЕМПІОНА ЗАЛИ

ШАЄТЬСЯ'НА К1РОВОГРАДЩИНІ.

• ТРИ ПРЕДСТАВНИКИ УКРАЇ
НИ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ У ВСЕ
СОЮЗНОМУ КОНКУРСІ ТРАКТО- 
РИСТ1В-ОРАЧ1В. ДВА-3 НИХ — 
МЕХАНІЗАТОРИ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

Короткою інформацією в попередньому номе
рі газети ми сповіщали читачів, що 4 жовтня 
на полях Кіровоградської4 обласної дослідної 
станції відбулися республіканські змагання 
тракторнстів-орачів, і обіцяли докладніше роз
повісти про них.

Отже, читайте.
На посиланому піском майданчику за 

командою головного розпорядника зма
гань начальника Главку механізації та 
електрифікації Міністерства радгоспів 
УРСР М. О. Хмельницького вишикувались 
69 учасників змагань — 24 абсолютних 
чемпіони областей, 22 жінки і 23 молодих 
механізаторів (віком до 26 років). Лише 
один наш земляк має гучний титул: Бо
рис Андрійович Липкан із Дружелюбів- 
ки Добровеличківського району двічі за
войовував звання чемпіона республіки. 
Але п цьогорічних змаганнях він виступає 
поза конкурсом. Три інших наших пред
ставники — Володимир Майданник з Но-

центнерів цукрових буряків з 
гектара боролася молодь.

— • Ну, переконався тепер, 
що хлопцям з ланки Василя 
Галі■не завадить повчитися у 
нас, '— жартують механізато
ри Юрія, пригадуючи пророц
тво свого ланкового.

Але то без злого умислу. Бо 
кожен: і Володя Павлов, і Во
лодя Саула, і сам Юрій Борис 
з охотою діляться з суперни
ками досвідом вирощування 
буряків.
"—А звідси н успіхи госпо

дарства, — наголошує секре
тар парткому колгоспу • імені 
Ульянова І. П. Смаглюк.'— 
Навіть з попередніх підрахун
ків видно, що замість кіль
кості; передбаченої завдан
ням, ’ реалізуємо на чверть 
більше. І половина надплано
вих рейсів піде’ з плантацій 
молодіжної ланки.

А нй полях не спадає напружен
ня. Змагання між молодіжними ко
лективами продовжується. Адже 
поряд-зі збиранням сьогодні закла
даються основи наступного вро
жаю. ■ Хто буде першим, покаже 
час. Проте з усього видно, що по- 
'ступитися ніхто не збирається. 

Ні хлопці Юрія Бориса, ні хлопці 
Василя Галі.

М. РАКІТІН.
Новгородківський район.

воукраїнського, Алла Кривенко з Віль
шанського та Микола Яровий із Зна- 
м’янського районів у боротьбу такого 
масштабу включаються вперше. Хвилюю
ться, Алла, як і на обласний конкурс, 
приїхала із своїм батьком та вчителем 
Григорієм Софроновичем. Він, механіза
тор із 22-річним стажем, взяв собі доч
ку у підмінні.

Вишикувались трактористи. Але тільки для 
того, щоб послухати оголошення голови оргко
мітету, заступника міністра сільського госпо
дарства Української РСР М. М. Козирєва: по. 
чаток змагань відкладається на дві юдини.

Справа в тому, що попередніми днями про
йшли сильні дощі. Грунт розкис до краю. Та й 
неділешнього дня небо не віщувало сонця. І 
потяглися, як рядна сірих хмар над головою, 
занудливі хвилини чекання. Легко зрозуміти 
почуття представниці Закарпаття Денді Орос, 
полтавчанки Надії Шатаііко, Василя Сороки із 
Волині, Олександра Тагамлика із Донеччини — 
адже їм від роду лише по вісімнадцять.

Загалом же конкурс до певної міри можна 
назвати молодіжним. Три чверті його учасни
ків — молодь віком до 28 років. Факт, як на 
наш погляд, показовий. Він говорить і про ви
соку майстерність молодих механізаторів, і про 
їхню вагу у сільськогосподарському инробни- 

. цгві. Коли б ми простежили за його коренями, 
то помітили б цікарі речі. На Україні, скажімо, 
вісім тисяч комсомольсько-молодіжних загонів 
і ланок, бригад і ферм зразково трудиться в 
сільському господарстві. На Вінниччині мину
лого року 420 комсомольсько-молодіжних ко
лективів одержали по 40 і більше центнерів 
кукурудзи з гектара і 350 — 400 центнерів цук
рових буряків. А 59 колективів Одеської облає, 
ті зростили 50-центнерниіі урожай качанистої. 
Що ж до здобутків молоді Кіровоградщнни, то 

■ ми знаємо їх. До прикладу скажемо, тракторна 
бригада лауреата премії імені Ленінського 
комсомолу Василя Моторного із Новоархан- 
гельського району цього року одержала 44,5 
центнера пшениці та 45,1 центнера ячменю з 
гектара.

Нарешті — знову шикуватись. Учасни
ків змагань привітали М. М. Козирєв, 
секретар ЦК комсомолу України О. П. 
Шваб, секретар Кіровоградського обко
му КП України Д. П. Максименко, депу
тат Верховної Ради СРСР, двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталов. Від 
тих, кому належить вступити в боротьбу, 
слово сказала Валентина Співак.

Зметнулося вгору червоне полотнище 
прапора, і тоді блідий спалах зеленої 
ракети вивів трактори до загінок

Ленінським заповітам вірні
ДРЕЗДЕН, 6 жовтня. (ТАРС). «По-ленінському працюва- 

ти, вчитись і жити» — під таким девізом на першому фести
валі дружби молоді НДР і Радянського Союзу, який тут 
проходить, відбулась наукова конференція, присвячена 
50-річчю промови В. І. Леніна «Завдання спілок молоді». В 
роботі конференції взяло участь 400 членів Спілки вільної ні
мецької молоді (СВНМ) і радянських комсомольців, а та
кож ветерани Ленінського комсомолу і німецького комуністич
ного молодіжного руху, викладачі і студенти вищих учбових 
закладів.

ОБКОМУ ЛИОНУ 1

Приїзд президента 
Франції Ж. Помпіду

З великою теплотою зустріла- Москва 6 жовтня 
президента Франції Ж. Помпіду. Глава дружньої 
Франції прибув у Радянський Союз з офіційним ві
зитом на запрошення Президії Верховної Ради СРСС 
і Радянського уряду.

Разом з високим гостем у Москву прибули міністр 
закордонних справ Франції Моріс Шуман та інші 
гості. .

Святково прикрашений Внуковський аеродром. 
Майорять Державні прапори Франції і Радянського 
Союзу. На льотному полі вишикувалась почесна вар
та, Присутні представники трудящих Москви.

Президента Франції зустрічали Генеральний секре
тар ЦК КПРС, член Президії Верховної Ради СРСР, 
Л. І. Брежнев, Голова Президії Верховної Ради СРСР. 
М. В. Підгорний, Голова Ради Міністрів СРСР О. М, 
Косигін, перший заступник Голови Ради Міністрів. 
СРСР Д. С. Полянський та інші офіційні особи.

З аеродрому глава французької держави вирушив 
у місто у відведену для нього в Кремлі резиденцію.

Вулиці і площі, по яких проїжджав високий гість, 
були прикрашені Державними прапорами Франції І 
Радянського Союзу, вітальними транспарантами.і (ТАРС). <

Грунт не просох ніскільки. Незабаром 
небо знову посіяло дрібним дощем, 
котрий продовжувався майже до вечора. 
Водії давали максимальні оберти, а ма
шини поволі посувались.

Щоб перемогти, недосить було самої 
лише майстерності, Плюс до неї — ви
тримка і воля, подвоєна пильність, особ
ливо на колісних тракторах. Колеса про
буксовували. Просуватись вперед можна 
було, лише на швидкості заглибивши 
плуг. Давалася взнаки найменша недба
лість у підготовці машин. Тільки з такої 
причини зійшла з дистанції одна з трак
тористок. Однак решта 68 успішно вио
рали свої ділянки. Пильні судді без скид
ки на погоду стежили за глибиною оран
ки, прямолінійністю борозни, 
захвату і враховували багато 
казників, відомих тільки їм та

Розтанув у вечірніх сутінках 
коли головний суддя змагань, 
начальника Главку Міністерства сільсько
го господарства УРСР оголосив результаі 
ти. Кіровоградці перевершили сподіван
ня своїх уболівальників. Звання абсолют
ного чемпіона України 1970 року і першу 
премію здобув Володимир Федорович 
Майданник, тракторист колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району. А серед жінок 
на найвищу сходинку п’єдесталу пошани 
піднялась трактористка колгоспу «Друж
бам Вільшанського району Алла Кри- ! 
венко.

Серед молодих механізаторів найкра
щих показників домігся буковинець Іван 
Левицький, який вдруге став першим.

Друге і третє загальні місця посіли 
О. Віль із Запоріжжя та полтавчанин 
М. Удовиченко.

Володимир Майданник, Алла Кривенко 
та Іван Левицький візьмуть участь у все
союзному конкурсі трактористів-орачів.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

На фото: Володимир Майданник, 
Алла Кривенко, внизу — панорама 
змагань.



стор „Молодий комунар“ 8 жовтня 1970 рову.

© ЗВІТИ І ВИБОРИ в комсомолі

ДО ПОЧАТКУ зборів залишалась ціла 
година. Комсомольці артілі «Росія» 

зібралися біля сільського клубу і, чекаю
чи запрошених на збори гостей, розмов
ляли. Кожен з механізаторів згадував 
про напружену пору. Нелегко було, та 
врожай зібрали вчасно, без втрат, вдос
таль заготовили худобі кормів. Тепер не 
менш відповідальний час — треба швид
ко вивезти з плантацій цукрові буряки, 
не забаритись з підготовкою грунту лід 
озимі.

Потім почалися збори. Із звітною до
повіддю виступив секретар комсомоль
ської організації колгоспу Анатолій Бу- 
дулатьсв.

Комсомольці і молодь села, говорив Ана
толій. ділом відповідають на рішення липне* 

його Пленуму ЦК КПРС. Вони чітко визна
чили своє місце в боротьбі за дальший роз
виток сільського господарства. Майже всі 
комсомольці Великої Виски, а їх тридцять, — 
хлібороби. Від їх вміння використовувати тех
ніку, впроваджувати передовий досвід зале
жить успішне виконання річного плану. Саме 
тут, на звітно-виборних зборах, рапортувала 
про свої трудові перемоги комсомолів. По 28 
центнерів озимої пшениці було зібрано з гек
тара, по 31 центнеру жита, 33 — ячменю. Ва
ловий збір пшениці становив 24053 тисячі цент
нерів. А державі продали 33295 центне
рів зерна при плані 28,2 тисячі центнерів.

Під час гарячих жнив не відходили від 
штурвалів комбайнів молоді хлопці — Анато
лій Каліниченко, Віталій Бойко, Валентин Лу. * 
ньов. Серед перших у колгоспі 1 трударі-всте- 
рани С. Луньов та Л. Ралько. А комсомоль
сько-молодіжна тракторна бригада, де брига
диром молодий комуніст Павло Жердій, — 
найкраща в районі.

Про все те, чим жила, над чим працю
вала організація, розповіли- у своїх ви
ступах В. Бойко, Г. Матвіенко, Б. Барнас. 
Но без гордості говорив Богдан Барнас 
про свій цегельний завод, на якому пра
цює близько року.

— Сьогодні звітно-виборні збори І 
якраз сьогодні мій завод оидав міль

йонну цеглину, в чому є заслуга й моїх 
товаришів-спілчанців.

Так, юнаки Великої Виски готують тру
дові подарунки на честь чергового фо
руму партії. У виступах майже кожного 
червоною ниткою проходила думка, що 
потрібно працювати на совість, берегти 
техніку, по-господарськи, раціонально її 
використовувати. Говорили відверто, від 
душі. Такій відвертості посприяв виступ 
голови правління артілі А. К. Чайки. Він 
прийшов до молодих, щоб сказати їм 
свою думку:

— Ось дивлюсь на вас, зважую досяг
нення і радію: добра зміна росте вашим 
батькам. Бо хто ж, як не ви, завжди ви
борювали перші місця на всіх ділянках 
виробництва? А спортивна робота? Тут ми 
в районі перші.

Виступив і секретар партійної організа
ції колгоспу В. О. Афанасьєв. Уважно, як 
найліпшу пораду старшого товариша, 
слухали присутні парторга. У своєму ви- | 
ступі він наголосив на тому, щоб кожен 1 
з юнаків підвищував професійний рі- га 
вень, постійно працював над собою. | 
Бо ж повсякчас приходить нова техніка. Б 
І щоб керувати нею, потрібні знання та І 
вміння. Гостинно запросив слухачів гурт- 
ка «Кругозір» на перше заняття, яким 
керуватиме.

У рішенні комсомольських звітно-виборних І 
зборів вказано на необхідність дальшого під
несення авангардної ролі комсомольців артілі 
и трудовому І політичному вихованні молоді, 
ширшого розгортання змагання за гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС.

Звичайно, рівень громадської актив
ності комсомольців залежить від тих, хто 
очолює організацію. Попередніми рока
ми у районі був малий партійний проша
рок серед ватажків. Цього року Мало- 
висківський райком ЛКСМУ потурбував
ся про кадри. Близько вісімдесяти про
центів секретарями комсомольських ор
ганізацій стали партійці, досвідчені ви
робничники. Знають: це — запорука • 
дальшого зростання.

Повертаючись із зборів, Анатолій Будулатьєв І] 
аналізував події сьогоднішнього дня. Ного 
зпіт. Запитання хлопців-механізаторів. Нареш
ті — рішення, яке зачитала вихователька ди
тячого садка Г. Матвіенко: «Роботу первинної | 
комсомольської організації «Росія» визнати і 
задовільною».

Очолювати комсомолі») знову довірили йому, І 
молодому комуністові.

Л. МАРК1ДОВА, 
спецкор «Молодого комунара». * 

с. Велика Виска Ш
Маловисківського району. я

Едуард Весніи —- один з кращих електромеханіків станції Кіровоград, і хоч 
кожний день приносить йому все більше турбот, комсомолець не мислить 
себе без роботи. Бо звикло пеї, полюбив. За високі показники у праці він на« 
городжений Похвальноюграмотою. _ , „

Фото А. ПЕЧЕН1ОКА.

СПРАВДІ 
ЩАСЛИВА 
ДІВЧИНА

Крок у неї легкий. Зрідка зупиниться, під
бере залишений комбайном корінь. І чи то 
жартома, чи, можливо, й всерйоз посвариться 
вслід механізаторам. Але посмішка легко ви
казує, що настрій у дівчини добрий.

А край поля ростуть нагати.
<— Дівчат Валснтиннних старання, — вдо

волено відзначає О. П. Застьоба, секретар 
парткому. — Бойові вони у нас. Бачите, який 
урожай виростили.

Дівчата були поруч. Не звертаючи . уваги, 
обчищували буряки.

— А машин треба було б виділити більше, 
— Кинула, підійшовши, Валя Терещенко. — 
Бо двом тут не впоратись.

— Та вам не настачиш. Добре... Щось при
думаємо.

А в тоні — неприхована гордість за дівчат,
— Побільше б таких. Горн вернули б.
— Але ж молоді занадто.
— А ви на молодість не дивіться. Валенти

на, наприклад, 1 сьогодні не поступиться де
кому з спеціалістів.

Взагалі, коли познайомишся з Валентиною 
ближче, виникає враження, іцо вона нале
жить до розряду везучих. Такі, за що б не 
взялися, зроблять усе на заздрість іншим.

Гіги у ланку їй не радили. Але не послуха
лась. Зробила по-см>єму. Можливо, жалкує?

— Що ви! — сміється вона. — Скажу по 
правді, стати ланковою не думала. То ж, коли 
викликали на правління і запропонували 
очолити комсомольсько-молодіжний колектив, 
відмовилась. Але вговорили. Запевнили, що 
вірять у мене, пообіцяли допомогти.

1 двох років не минуло відтоді. Але Ва
лентина встигла набути в районі слави досвід
ченої ланкової. І справа не в щасливому збі
гові обставин чн дарунку долі. Досягнуто це 
великою працею, знанням.

У двадцять біографія, по суті, тільки почи
нається. А от Валентина Терещеико зуміла 
стати визнаним майстром високих врожаїв, 
здобула повагу і шану. Це не просто красиві 
слова. Варто нагадати, що нині її лапка має 
намір зібрати по 300 центнерів цукрових бу
ряків з гектара. Спеціалісти вважають, що 
справді зародило не менше.

Валептипу Терещенко у колгоспі Імені Ди
митрова відносять до щасливців. І то не див
но. Адже такі ловсянденним старанням ку
ють своє щастя.

М. ГРАБОВ.
Новгородківськнй район.

Г1 ДАВИЛЬНИЙ цех — 
лині головний об'єкт на 

будівництві Побузького ніке
левого заводу, що на Голова- 
нівщині. Тут вирує трудова 
напруга, найбільше сконцент
ровано людей і техніки. Серед 
будівельників чимало молоді. 
В кожного цікава, потрібна 
професія.

Ще здалеку видно: висо
чать над будовою металеві 
колони плавильного цеху. А 
над ними розмахує невтомно 
своєю велетенською- рукою 
баштовий кран. З кабіни ви
глядає дівчина-крановшпця.

— Віра-а! — долина знизу.

Трос натягнувся струною. 
Сорокатонний 'вантаж повіль
но здійнявся вгору і, описав
ши плавну дугу, опустився в 
задану точку. Бригадир мон
тажників —- комсомолець Ми
кола 3апоротний, мов дири
гент, показує, які блоки по
давати, де їх встановлювати.

Нарешті, кілька . вільних 
хвилин. П'ятий рік Микола 
на будові. З своїми колегами 
багато звів споруд. Починав 
з підручного. А тепер май
стер-монтажник, бригадир. 
Росте будова. І люди зроста
ють...

Все нові й нові колони під
німаються в плавильному це
ху. Електрозварники з’єдну
ють їх металевими блоками 
та перемичками. Все чіткіше 
викреслюються контури май
бутнього цеху

... Обідня перерва. На годи
ну завмерло все вгорі. Ось і 
знайома крановщиця. Рокіи 
дев’ятнадцять їй. Середнього 
зрос^ засмагла. Спецівка 
міцно обтягує струнку по
стать. Це — Людмила ' Іваи- 
чук, комсомолка. Вона тільки 
цього року прибула в Побузь- 
ке після закінчення Житомир
ського будівельного училища. 
А про неї в колективі високої 
думки.

— Я задоволена своєю про
фесією, — каже Люда. — 

Мені здається, що ніколи не 
проміняю на іншу.

А ось молодий електрозвар
ник Леонід Садовников — 
уралець сам. його товариші 
«висотником» називають. Бо 
Леонід зварює металеві кон
струкції на найвищих точках 
будови. Смільчак.

Щодня і Людмила Іванчук, 
і Леонід Садовников, і брига
да монтажників Миколи За- 
воротного виконують вироб
ничі завдання на 110—115 
процентів/ Вони вносять і 
свою частку в трудовий .. ра
порт колективу будівничих па 
честь XXIV з’їзду КПРС.

О. ДОВГИЙ, 
працівник голованівсь- 
кої райгазети «Комуні
стична праця».

З ПІСНЕЮ
У минулу суботу всі ком

сомольські групи Компаній 
ївського ветеринарного тех
нікуму з піснями поїхали 
на машинах у Червоно- 
вершку. Там ми, збирали 
соняшник. Незважаючи на 
несприятливу погоду, ми 
гарно попрацювали.

Активну участь у субот- 
нику взяли комсомольці 
Ліда Ільчук, Алла Мироно
ва та інші. З піснею їхали, 
з піснею і повернулися.

Микола ПРИШВА, 
учень веттехнікуму.

Швейну майстерню в Дружелюбівці Добровелнчків- 
ського району відкрито недавно. Діоди! плаття та костю
ми шиють тут випускниці профтехучилищ комсомолки Га
лина Присяжнюк та Валентина Щербула.

Фото 10. лІВАШНИКОВА,

ВИРУШАЄМО В ПОХІД
Після літніх канікул шкільне 

подвір'я знову заповнилось весе
лим гомоном дітвори, і, як завж
ди пунктуальний, шкільний дзві
нок кличе після перерви сісти за 
парти і розкрити підручники. Роз
почався повий навчальний рік, а 
з ним і нові турботи піонерії.

Робота піонерської дружини 
багатопланова, вся вона направ* 
лена на виховання людини завт
рашнього дня.

За минулий рік піонери нашої 
дружини імені Зої Космодем’ян* 
ської досяглії стопроцентної ус
пішності. Зробити це було нелег
ко. Рада дружини на чолі з голо
вою Олександрою Латно взяла 
під свій контроль процес на
вчання. Щоп'ятниці заслуховува
лись відстаючі учні. Результати 
тижня оголошувались через ра* 
діогазету. В кожному з шести пі
онерських загонів діяла піонер
ська пошта: на випадок відставан
ня того чи іншого учня, повідом
ляли батьків. Хороші наслідки 

дала індивідуальна робота з від
стаючими, Пам'ятаю, багато було 
неприємностей з Вітею Миронен- 
ком. Завдяки дружній допомозі 
піонерів, їхній вимогливості і кон
тролю Вітя перейшов у наступ
ний клас і зараз навчається ус
пішно.

Практикуються в дружині і зм а* 
гання між загонами. Одного часу 
піонери з загону ім. Віті Короб
кова навчались гірше своїх одно* 
класників із загону ім. Олега Ко
шового. В ході змагання вони під
тягнись і наздогнали друзів.

Велику роль у підвищенні якос
ті навчання відіграють бесіди 
«Учитись, як учився Ленін», «За 
заповітами Леніна» тощо- їх про
водять у загонах загонові вожа* 
ті. Тепло сприймають піонери бе
сіди Люби Шуліки, Люсі Ліхнен- 
ко, Валі Кузенної.

В роботі з піонерами багато уваги 
приділяється військовопагріотмчному 
***ов**иню Окрім участі в воєнізова
ній грі «Зірниця», піонери ЗІІПЙОМ- 
пиЬ?.= 3 "°лв‘’гам‘| радянських воїнів 

ід »ас Вітчизняної війни, слухають 

розповіді про земляка. Героя Радян
ського Союзу С. О. Німенка. На збори 
дружини запрошуються воїни, які при
їжджають у відпустку.

Регулярно проводяться зустрічі і з 
ветеранами колгоспу, кращими трудів
никами. В свою чергу піонери під час 
літніх канікул допомагають колгоспни
кам. Цього літа відзначився в роботі 
на току Мнтя Токар, доглядала кол
госпних телят Надя Левицька. Піоне
ри посадили парк біля пам’ятника за- 
гнилим воїнам-односельчанам, догля
дають за деревами, квітниками.

Дуже зацікавила піонерів підго
товка до районного фестивалю «Друж
ба народів СРСР». Наша школа пред
ставляла Киргизьку РСР. Налагодили 
зв’язок з киргизькими школярами, 
які допомогли дістати ноти національ
них пісень, розробку танців. Цього ро
ку в кожному загоні будуть проведені 
збори «в сім’ї єдиній», присвячені 
республікам-сестрам. На кінець на
вчального року буде проведено збір 
дружини, приурочений 50-річчю утво
рення Радянського Союзу.

Із захопленням піонери нашої 
школи сприйняли оголошений піо
нерський похід «Завжди напого
тові!». Сім маршрутів чекають на 
піонерію. Ми готові вирушити в 
путь назустріч славному ' ювілею 
організації.

Л. ЗІНОВАТНА, 
старша ніонервожата Крас 
носільської середньої шко
ли № 2.

Олександрівськнй район.



8 яюптпя 1970 року.

по приїзді у Фран- 
Тут зберігається лист 
Леніна від 12 січня 1009 
в якому пін звертається

» Молодий комунар*

(ТАРС).

№

Свєтла 'завершується будів- 
в Європі заводів, який пиго- 
пуском на повну потужність

|( ОЖНОГО ранку невисокий 
’* чоловік, який нічим особ
ливим не виділяється з-по
між інших перехожих, підні
мався східцями Бібліотеки 
Британського музею і вхо
див у її читальний зал. Зго
дом весь світ узнав його ім'я 
Цс був Володимир Уяьппов 
(Ленін), який проживав на 
той час у Лондоні під пріз
вищем «РГхтер».

«Тоді, до свого першого 
приїзду в Лондон весною 
1902 року, Володимир Ілліч 
спочатку звернувся до дирек
тора Бібліотеки Британсько
го музею з проханням до
зволити йому користуватися 
фондами читального залу. Ця 
бібліотека являла інтерес для 
Нього не тільки тому, що тєт

організованій 3 Музеї до 100- 
Річчя з дня народження В. І 
Леніиа.

Про ці факти із життя В. І. 
Леніна розповів директор Біб
ліотеки Британського музею
в Лондоні А. Чаплін на пле- ’ 
наркому засіданні «В. і Ле-” 
нін і бібліотека», яке відбу-Я 
лося під час 36-ї сесії Між
народної федерації бібліо
течних асоціацій (ІФЛА), що 
проходило недавно в Москві.

...Колонний зал Будинку 
Спілок. Один за одним підні
малися на сцену зарубіжні 
представники сесії. Різні кра
їни. різні імена виступаючих. 
Але кожний із них говорив 
про одне — про ту роль, яку 
відіграй у світі цей читач із 
бібліотеки.

в 1062 році був переда
ний у подарунок бібліотеці 
їм. В, І. Леніна». Цікаві ві
домості повідомила С. Опоре, 
головний храніїтен, Націо
нальної бібліотеки в Парижі. 
Це було перше книгосхови
ще, яке став відвідувати В, І. 
Ленін 
цію.
В. І, 
року,

викликав

ПОДІЇ
ФАКТИ

КОМЕНТАРІ

ПАМЯТЬ КРІЗЬ РОКИ
було одне із кращих у Євро
пі зібрання книг, але й тому, 
іцо тут за сорок років до цьо- 

• го Карл Маркс працював над 
своєю працею «Капітал», 
той час бібліотека мал; 
личезннй читальний зал 
400 місць, фонд довідкового 
відділу нараховував 20 тисяч 
томів, була багата колекція 
Іноземних видань. В. І. Ленін 
міг ознайомитися в бібліоте
ці не тільки з працями ан
глійських, західно-європей
ських і американських 
торів з економ Іч них, 
літичних і соціальних 
тань, але також і з 
тальннми виданнями російсь
ких революціонерів.

Британський музей зберіг 
як реліквію заяву В. І. Лені
на з проханням про одержан
ня читацького квитка в біб
ліотеку і його підпис в реє
страційній книзі читачів. Ці 
документи поряд з працями, 
написаними В. 1. Леніним хо
ча б частково в читальному 
залі Британського музею, бу
ли представлені на виставці,

і». „В.
на

ав- 
по- 
пи- 

иеле-

Бібліотека. Для Володимира 
Ілліча Леніна вона була од
ним із робочих місць. Ма
буть, одним із найважливі
ших. У гііиіі читальних залів 
народжувались твори, які до
помагали і до цього часу до
помагають мільйонам знедо
лених зрозуміти еволюцію су- • 
чесного світу, вибрати пра
вильний шлях у боротьбі з ка
піталізмом.

Про те , як дбайливо збе
рігаються реліквії, зв’язані з. 
ім’ям Володимира Ілліча Ле
ніна, засвідчили всі учасни
ки сесії. Великий читальний 
зал Королівської бібліотеки в 
Стокгольмі недавно був під
ремонтований і дещо 
ний. «Але, — сказав її 
ректор У. ВІллерс, — 
му місці, де завжди 
В. І. Ленін, залишили 
старий стіл, стілець і 
нову полицю. Плани читаль
ного залу того часу дають 
певне уявлення про те, за 
якими столами завжди сидів 
Ленін і його друзі. Один із 
ЦИХ СТОЛІП з полицею і СТІДЬ-

ЗМІІІС- 
ДИ- 

ііа до
сидів 
один 

кннж-

до Генерального адміністрато
ра бібліотеки з проханням до
зволити відвідувати читаль
ний зал. На виданому йому 
читацькому квитку — поміт
ка: 13 січня—ЗО червня. «Це 
— дорогоцінний автограф, 

експонується на остан- 
впставці. присвяченій

який 
ній
В. 1. Леніну, і організованій 
у цьому році в Парижі, — 
підкреслює С. Опоре. — З 
нього ми щорічно знімаємо 
десятки фотокопій і розсила
ємо до багатьох радянських 
шкіл і піонерських загонів». 
Про роботу В. і. Леніна в 
бібліотеках Швейцарії пові
дав директор Кантональної 
університетської бібліотеки в 
Лозанні Жан-П'єр Клавель. 
Про бережне ставлення до 
пам’яті геніального мислите
ля і вождя трудящих, про 
втілення в життя його ідей 
повідомили тим, хто зібрав
ся, директор Ягеллонської 
бібліотеки в Кракові Я. Ба- 
умгарт і директор Німецької 
бібліотеки Лейпцігу
X. Рьотч.

Великий інтерес 
виступ заступника директора 
Міської бібліотеки в Хельсін- 
кі Е. ВІрлн. Вона показала, 
яку важливу роль приділяв 
він праці бібліотекаря-про- 
відннка культури серед ши
роких народних мас. Ставши 
керівником уряду першої в 
світі соціалістичної держави, 
В. і. Ленін всіляко турбував
ся про розвиток сітки бібліо
тек у Росії. В 1922 році 
писав, іцо без привчений 
дикої кількості населення 
ристуватнся в бібліотеках 
дібиимн звітами (мається 
увазі звіти різних економіч
них організацій — прим. 
Л. ЛІ.) ні про яке дійсне пе
ретворення напівазіатської 
країни в культурну і в соці
алістичну ле може бути й мо
ви. «Я впевнена, що буду 
права, якщо скажу: немає ін
шого великого державного 
діяча, який сказав би так 
зрозуміло, детально і неод
норазово про завдання і зна
чення бібліотек і який мав би 
таке широке всебічне уявлен
ня, уявлення дійсного про
видця, про дуже важливу і 
перспективну роботу бібліо
тек. Таким державним діячем 
був тільки Володимир ' '
Ленін», — сказала під 
кн всіх присутніх Е,

Закінчилась чергова 
ІФЛА. Роз’їхались по 
ках її учасники. Але відрад
но усвідомлювати, що там, де 
у свій час працював В. І. Ле
нін. не тільки пам’ятають цю 
велику людину, але й свято 
зберігають все, що зв’язане 
з його Ім'ям.

Л. МІЛОВАНОВ-

Ілліч 
оплес- 
Вірла.

сесія 
домів-

Польська Народна Республіка. Під час другої світової війни столиця Польщі Варшава була майже повністю зруй
нована Зараз місто не лише відбудоване, але й значно розширилося. Нові житлові квартали, школи, магазини, про
мислові підприємства виросли в багатьох районах міста і на його околицях; широкі проспекті! перетнули столицю в 
різних напрямках. . , . .

На знімку: один з найновіших кварталів у центрі столиці. Фото ЦАФ—АПН.

Американська
Наприкінці вересня почався новий навчаль

ний рік в американських університетах і ко
леджах. Преса США підкреслює, що вже з пер
ших днів занять у вищих учбових закладах 
атмосфера напружена і віщує ще більші, ніж 
раніш, антивоєнні виступи студентства.

Масовим мітингом молоді ознаменувався 
перший день навчання в Кентському універси
теті в штаті Огайо. Тисячі студентів вшанува
ли пам’ять чотирьох своїх товаришів, розстрі
ляних американськими жандармами в травні 
цього року під час демонстрацій протесту про
ти інтервенції США в Камбоджі. Промовці, які 
виступили ва мітингу, зокрема президент сту
дентської ради Моргай, закликали студентів 
посилити боротьбу проти американської агресії 
в Індокитаї, проти репресій властей всередині 
країни, проти расизму і капіталістичної екс. 
плуатації.

Розмах антивоєнного, демократичного РУХУ 
молоді, перспектива нових бурхливих завору
шень студентів не на жарт непокоять амери
канські ‘власті. Після травневих виступів сту
дентства за вказівкою президента Иіксона бу
ло створено спеціальну комісію для вивчення 
Причин безпорядків в університетських містах. 
Проте висновки, до яких прийшла ця комісія, 
були явно не до смаку Вашінгтону. Річ у тому. 
Що комісія змушена була визнати: справжніми 
причинами молодіжних заворушень у США, е 
війна в Індокитаї і нездатність уряду розв я- 
затн внутрішні проблеми країни. «Студентство, 
— відзначається, зокрема, в меморандумі, який 
надіслав Білому дому радник президента НІк- 
соиз о справах студентів Херді — бере під

реакція проти молоді
сумнів систему правління, що породила в’єт
намську війну. І ставить питання: чи справді 
США хороша країна? Камбоджа багатьом да
ла остаточну відповідь, І ця відповідь — нега
тивна». Як підкреслює далі Херд, уряд США 
«стоїть перед національною кризою, бо сту
дентські виступи мають характер не просто 
короткочасних спалахів, але потенціально таять 
у собі далекосяжпі наслідки».

Здавалося б, що ці авторитетні висновки 
експертів у питаннях молодіжного руху повни- 
пі були примусити офіційний Вашінггон серйоз
но задуматися, реалістично підійти до роз
гляду вимог молоді. Та де вже там. Правлячі 
кола США вирішили йти по Іншому шляху — 
по шляху придушення антивоєнного руху з до-

У міру наближення 24 жовтня, коли чилій
ський парламент -- Національний конгрес 
має винести остаточне рішення про обрання 
президента країни, дедалі помітніше активізує
ться злочинна діяльність внутрішніх І зовпіш- 
віх реакційних сил. Реакція докладає величез
них зусиль, щоб не допустити приходу до вла
ди в країні блоку Народна єдність. Кандидат 
цього блоку Сальвадор Альенде, як відомо, ді
став па президентських виборах, шо відбулись 
4 вересня, більшість голосів. Проте праві сили 
Чілі та імперіалістичні кола не хочуть зважати 
на волевиявлення народу. Вони розгорнули 
розгнуздану пропагандистську кампанію про
ти Народної єдності, яка об’єднує комуністів, 
соціалістів і ряд інших демократичних партій 
та організацій. Реакція намагається залякати 
чилійський народ так званою «загрозою кому-

•БОЙОВИЙ ЗАКЛИК ДО МОЛОДІ
СОФІЯ. У Карні закінчилась міжнародна профспілкова 

конференція з проблем працюючої молоді, в якій брали 
участь делегати із 54 країн. На заключному засіданні од
ноголосно прийняті три документи.

В хартії вимог працюючої молоді перед профспілками 
ставиться завдання посилити боротьбу за задоволення 
законних вимог молоді; право па працю, па відпочинок, 
освіту, на рівну зарплату при рівній праці.

Другий документ передбачає широку і активну участь 
працюючої молоді у професіональному русі і його керів
них органах на рівних началах з ветеранами руху.

• ПРОДЗВОНИВ ПЕРШИЙ ДЗВІНОК
БУХАРЕСТ. Почався новий навчальний рік у вузах Ру

мунії. До занять приступило більше 150 тис. студентів. 
Вперше почались заняття у політехнічному інституті, від
критому у місті металургів — Хунедоаре.

Університет:! І пули попопниліїсь новими лабораторіями. 
Тисячі студентів справили новосілля у світлих, затишних 
гуртожитках. Починаючи ч цього року у навчальну про
граму на всіх факультетах вузів введено обов’язкове 
вивчення і екзамени з однієї іч мов, н тому числі росій
ської.

•ДЛЯ ПІОНЕРІВ БЕРЛІНА
БЕРЛІН. Широкою популярністю у піонерів столиці 

Німецької Демократичної Республіки користується Цент
ральний будинок юних піонерів імені Гсрмана ’Готова.

Тут працюють 138 різних гуртків I спортивних секцій, в 
яких об’єднано близько 3 тисяч піонерів.

Велика увага в роботі Центрального будинку юних піо
нерів приділяється досягненням науки і техніки. Діють 
гуртки електротехніки, біоніки і мікробіології, група юних 
космонавтів. Діти вивчають історію.піонерської організа
ції імені Ериста Тельмана. Важливе місце в роботі Бер
лінського будинку юних піонерів відіграє обмін досвідом 
роботи з піонерськими організаціями інших міст респуб
ліки, з Будинками піонерів у Радянському Союзі. Діти 
листуються із своїми радянськими ровесниками, здійс
нюють захоплюючі поїздки в СРСР.

В Центральному будинку юних піонерів відсвяткованд 
початок нового навчального року.

©ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ
БУДАПЕШТ. Тут відбулася сесія Державних зборів 

УНР. Депутати прийняли закон про четвертин п’ятирічний 
план розвитку народного господарства, країни. П’ятиріч
ний план передбачає щорічне зростання національного до
ходу на 5,5—6 проц. За п’ять років промислове виробни
цтво має зрости на 32 — 34 проценти. Обсяг будівельно- 
монтажних робіт збільшиться па 41 — 43 проц., а обсяг 
сільськогосподарського виробництва перевищить нинішній 
рівень на 15 — 16 проц.

•ЧЕСЬКЕ СКЛО
ПРАГА. У чеському місті 

ництво одного з найбільших 
товлятиме вироби із скла. З , _
підприємство даватиме щороку близько двох з половиною 
тисяч тонн виробів з кришталю і високоякісного скла. 
Значна частина його продукції призначається на експорт. 
З кожним роком на світовому ринку зростає попит па 
чеське скло. Його виробництво за останні десять років 
зросло вдвоє. Новий п’ятирічний план ЧССР на 1971—75 
роки передбачає збільшення потужності скляної промис
ловості республіки на 65 процентів.

•МІТИНГ В ПАРИЖІ
ПАРИЖ, 2 жовтня. (ТАРС). Кілька тисяч парижан, у 

тому числі студенти, зібралися вчора в залі Мютюаліте. 
На мітингу, організованому Французькою комуністичною 
партією, обговорювалось одно з найактуальніших питань 
внутріполітичного життя Франції — проблема освіти. Від
криваючи мітинг, член Політбюро ФКП Ролан Леруа вка
зав на важливість цієї проблеми.

Заступник Генерального секретаря ФКП Жорж Марше 
у своєму виступі спинився на широкому колі питань, у 
тому числі питанні про єдність усіх демократичних сил 
країни,

Жорж Марше заявив далі.що Французька комуністична 
партія постійно бореться за розв’язання проблеми освіти 
в інтересах більшості населення, а значить, і всієї нації.

На мітингу, що закінчився пізно ввечері, виступили та
кож член ЦК ФКП П’єр Жюксн І Генеральний секретар 
Комуністичної спілки студентів Жерар Моліна.

• ПЛОДИ АПАРТЕЇДУ
ЛОНДОН. (ТАРС). Політика апартеїду, яку проводять 

расистські власті ПАР, згубним чином відбивається на 
всьому житті африканського населення країни, і особливо 
на молоді. Як відмітив в своєму виступі в парламенті 
представник опозиції Ф. Вуд, на оспіту африканців в ПАР 
витрачається коштін в п’ять разів менше, ніж на освіту 
дітей білих жителів. Уряд Форстера всіляко перешкоджає 
намаганню африканців до знань. Лише небагатьом з них 
вдається закінчити середню школу або коледж. За дани
ми різних науково-дослідних організацій ПАР, переважна 
більшість африканських дітей «живе в дуже бідних 
сім’ях».

помогокі ще жорстокіших репресій; ніж раніше.
Перед самим початком навчального року 

президент НІксон надіслав керівникам 900 уні
верситетів і коледжів лист, в якому намагає
ться зобразити заворушення студентіи як ніби
то наслідок підступів «баламутів» і вимагає 
виключити їх з учбопих закладів. Президент 
вважає, що студентські виступи повинні при
душуватись без будь-яких вагань.

Водночас Федеральне бюро розслідувань, як 
офіційно іменується американська охранка, 
розробило надзвичайні заходи по забезпечен
ню законності і порядку в університетах. 
«Стражі порядку» в ряді університетів дістали 
вогнестрільну зброю. В Колумбійському універ
ситеті з’явились нові поліцаї, які мають «до-

свід» придушення заворушень у латиноамери
канських країнах.

Кульмінаційним пунктом у цій підготовці 
широкого наступу проти студентства було по
слання президента Ніксопа конгресові, в якому 
пропонується у законодавчому порядку затвер
дити практику введення поліцейських сил 1 
спеціально навчених військ на територію уні
верситетів в разі студентських заворушень. Пік. 
сон наполягає також па тому, щоб па допов
нення до 7 тисяч секретних агентів ФРГ», уже 
засланих у студентсько середовище, було ви
ділено ще тисячу співробітників ФБР для 
«відвернення спалахів заворушення».

Всі ці драконівські заходи що більше роз
кривають реакційну суть політики правлячих 
кіл США, показують справжнє обличчя так 
званої «американської свободи І демократії», 
свідчать про відродження горезвісного маккар
тизму — кампанії найжорстокіших пересліду
вань 1 репресій проти інакомислячих.

Міцніє народна 
нізму», перекрутити суть програми Народної 
єдності, спрямованої насамперед па ліквідацію 
Імперіалістичного засилля в Чілі, на завоюван
ня повної економічної І політичної незалеж
ності країни, на підвищення рівня життя її 
народу.

Про зловісні заміри порогів чилійського на
роду свідчить І щойно пикрита змова правих 
з метою вбивства Сальвадора Альенде. При
вертають до себе увагу і зухвалі випади проти 
блоку Народна єдність американської преси. 
«Нью-Порк тайме», зокрема, виступила з 
одвертнми закликами до військового перево
роту в Чілі. Газета визнає, що в правлячих

єдність Чілі 
колах США обговорюються плани втручання 
у внутрішні справи чілійціп.

Але всі ці підступні заміри внутрішньої та 
зовнішньої реакції зустрічають рішучу відсіч 
а боку пайширшнх мас чіліііських трудпщих. 
Робітничий клас, селянство, молодіжні та ба
гато інших громадських організацій у Чілі 
згуртовують спої лапи, заявляють про спою го- 
топкість зірвати змову реакційних, проімперіа- 
лістичіїих кіл І забезпечити створення народ
ного уряду.

М. ЧИГИР. 
(ТАРС).



< СТО ре „Молодий комунар“ 8 жовтня 1970 рокуа

¥ОЧ і погода була несприятливою для спортсменів (ще зран- 
" ку задощило), але кожен з них чекав старту

Забіг фіналу обласного профспілково-комсомольського легко
атлетичного кросу першими почали дівчата на дистанції 1000 
метрів. Одразу визначився лідер. Це була Людмила Ручка 
(ДСТ «Авангард»), До кінця дистанції нікому не пощастило 
випередити цю спортсменку, і вона фінішувала з результатом 
З хвилини 33,2 секунди.-Другий забіг був для юніорок. На такій 
же дистанції перемогу здобула авапгардівка Віра Пилипенко 
(3.33,2). А серед жінок на дистанції 2 тисячі метрів першою до
сягла фінішу Світлана Давиденко (8.28,3) — ДСТ «Авангард»

Юнаки стартували на трикілометровій дистанції. 9.00,6 — та
кий результат переможця А. Временна (ДСТ «Авангард»). Юні
орів чекав фініш через 5 тисяч метрів. Його найшвидше досяг 
спартаківець В. Ярмнлко (17.20,0).

А чоловіки стартували на дистанції 8 тисяч метрів. Тут пе- 
реміг студент факультету фізичного виховання Кіровоградсько
го педінституту О. Яцунок (25.53,8).

Таким чином, у командному заліку найбільшу кількість очок 
набрала команда обласної ради ДСТ «Авангард», вона і стала 
переможцем обласного профспілково-комсомольського кросу. 
Друга сходинка — у спартаківців. Третя у легкоатлетів 
«Буревісника»,

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
інструктор по фізичній культурі та спорту 
при облпрофрадЬ

II а фото: (вгорі) на дистанції 2000 метрів: ('внизу прало» 
руч) нагороду отримує учениця торгового училища Тетяна Бі. 
лоусова («Буревісник»).

Фото М. ТЕРНАВСЬКОҐО.

На кращий 
фотознімок 
і сувенір

Обласна організація Українського това» 
рнства охорони пам'ятників історії та куль, 
тури оголосила конкурс на кращий фото
знімок про пам'ятники історії та культури 
лід девізом; «Хай героїчне минуле яскраво 
освітлює нам шлях у майбутнє».

Взяти участь у конкурсі запрошуються 
як колективи, гак і окремі члени товари
ства.

РОБОТИ ПОВИННІ ВІДОБРАЖАТИ: '
Пам’ятники історії та культури, що ста

новлять наукову, Історичну та художню цій. 
ність (історичні пам’ятники — місця і спо
руди, пов’язані з визначними подіями у 
житті українського народу та народів СРСР 
у дореволюційні часи, з подіями Великого 
Жовтня, з громадянською і Великою Віт
чизняною війнами).

Пам’ятники техніки, меморіальні пам’ят
ники, пов’язані з історичними подіями і 
життям видатних державних, політичних і 
громадських діячів, народних героїв, дія
чів науки, культури і мистецтва (пам’ятни
ки архітектури — фортеці, палаци, садиби, 
парково-архігектурні ансамблі, тріумфальні 
арки).

Фотографії (чорно білі та кольорові) роз
міром 18x24 см і більші па глянцевому папе
рі в 2-х екземплярах надсилати разом з 
негативами.

До фотознімку треба додати опис, в яко
му зазначити, що знято, де саме і коли 
(місяць і рік).

Кращі роботи відзначатимуться грошови
ми преміями: перша — 50 карбованців, дві 
другі — ЗО карбованців кожна, три треті — 
20 карбованців кожна.

Конкурс триватиме з вересня 1070 року 
до І січня 1971 року,

З 15 ВЕРЕСНЯ ПО 15 ГРУДНЯ НЬОГО 
РОКУ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС НА 
КРАЩИЙ СУВЕНІР. Сувеніри, виготов
лені з дерева, металу, каменю, рогу, кера
міки, соломи, повинні відображати пам'ят
ки архітектури, мистецтва, працю, життя і 
побут українського народу, героїчну бо
ротьбу нашого народу за встановлення Ра
дянської влади, велич перемоги над гітле- 
рнзмом, мирну творчу працю будівників 
комунізму.

Це можуть бути скульптурні зображення, 
фігури, вишивки, значки, медалі, картини 
і т. д.

Для переможців встановлені премії: пер
ша — 200.карбованців, друга — 150 карбо
ванці». третя — 100 карбованців та п'ять 
заохочувальних по 50 карбованців кожна.

Після підведення підсумків буде влашто
вана виставка робіт.

Наша адреса: Кіровоград, вул. Шевчен
ка, 16.

Л. ПАПЧЕНКО, 
працівник обласної організації 
Товариства охорони пам’ятни
ків історії та культури.

-А_ЇІВВИе
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 9 жовтня.
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм. «В одних лавах з хлібо
робом» і «Де куються кад
ри». (К). 11.35 — Шкільний
екран. Українська література 
для учнів 8-го класу. «Григо
рій Сковорода — поет, просві
титель, філософ». (К). 12.10 — 
Телефільм «Чорний, як я». 
(Кіровоград). 14.50 — Новини,

(М). 15.00 — Легка атлетика. 
Кубок СРСР — кубок газети 
«Известия». (Ташкент). 16.00— 
Сільські зустріч!. (Одеса). 
10.20 — Програма УТ. (К). 
16.30 — Для дітей. «Теремок- 
світлячок». (Дніпропетровськ). 
17.00 — Телефільм. (Кірово
град). 17.15 — Інформаційна 
програма «День за днем». 
(Кіровоград). 17.30 — Концерт, 
присвячений Дню працівників 
сільського госпо д а р с т в а. 
Трансляція з Колонного залу 
Будинку Спілок. (.М). 19.00 — 
«Молодь України — XXIV з’їз
дові КПРС». Заключна пере
дача з циклу «Екран пошани», 
(К). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.00 — Тележурнал.
«Сільські виднокола». (Кірово
град). 21.55 — Телефільм. (Кі
ровоград). 22.40 — «Дністрян
ська хвиля». Концерт. (Чернів

Наш адреса і телефони
м> Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
■ІДДілу зійськово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

ЬК 02541. Іидекс 61197. ,

І ПОЧАТКІВЦІ, І МАЙСТРИ...
ОБЛАСНИЙ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ 
ШАХОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОЗПОЧАВСЯ
У КІРОВОГРАДІ розпочав свою ро« 
■' боту обласний шаховий комсо
мольсько-молодіжний фестиваль. А 
перші поєдинки молодих спортсме
нів тривали весною і влітку в містах 
і районах області. То були змаган
ня першого і другого етапів (у 
колективах фізкультури на першість 
районів і міст).

1 ось переможці районів, міст 
з’їхалнсь до Кіровограда.

У фестивалі беруть участь біль
ше 50 юнаків і дівчат. Такої кіль
кості учасників змагань кіровоград
ські уболівальники не бачили, по
чинаючи з 1958 року, коли в обЗіас- 
ному центрі тривала командна пер
шість республіки. Нині майстерніс
тю міряються 32 шахісти першого та 
17 другого розрядів, 5 кандидатів у 
майстри спорту. Серед шахістів — 
неодноразовий учасник першості 
республіки, призер області, канди
дат у майстри спорту Микола Мар. 
тнненко, чемпіон міста Світловод- 
ська першорозрядник Борис Літві- 
лов, призери першості міста Олек
сандрії комсомольці Володимир Кац 
та Олександр ЗІ.м’яхін, чемпіон об
ласті Федір Момонт. Поряд Із спорт
сменами високої кваліфікації за

шахові дошки сіли і ті, хто недавно 
почав свої перші кроки в цьому 
цікавому і захоплюючому виді 
спорту.

Молодий шахіст з Олександрії 
Павло Бурикін протягом двох годнії 
вів атаку проти кандидата в майст
ри спорту Леоніда Носівського, і 
лише незначна помилка не дала йо
му досягти успіху.

Якщо зайти в турнірний зал, то 
серед учасників змагань можна по
бачити десятки донині не відомих 
шахістів. Увагу прихильників шахів 
привернув вихованець Кіровоград
ського Будинку піонерів Олександр 
Постолатій. Вій, вигравши' дві пар
тії, очолив турнірну таблицю фести
валю. А за ним — Володимир Ба- 
каєв. Михайло ВІдібровськнй, Лео
нід Носівський, Олександр Літві- 
нов, Володимир Малишев. Несподі
вано закінчилася перемогою молодо, 
го шахіста з Інституту сільськогос
подарського машинобудування Ми
хайла Відібровського партія з кан
дидатом в майстри спорту Федором 
Моментом...

Змагання проводяться за швей
царською системою в десять турів. 
Вчора увечері закінчився третій тур.

ЗНОВУ—ЛЮДМИЛА РУЧКА

Для пішоходів 
і водіїв
ДВОДЕННА ТЕМАТИЧНА 
ВИСТАВКА
В КІРОВОГРАДІ

Питання забезпечення безпеки 
руху з кожним днем стає акту
альнішим. Автомобіль—це пред- * 
мет першої необхідності. Зараз 
неможливо уявити собі життя 
без нього. Разом з тим вій ста
вить перед людиною немало 
складних і нелегких проблем.

Та найбільшою небезпекою 
все ж залишається аварійність. 
Причини її різні. Але насампе
ред — зловживання водіїв спирт
ними напоями, перевищення 
швидкості руху, порушення пра
вил обгону тощо.

З метою привернення уваги всіх 
власників автотранспорту, пра
цівників автогосподарств і насе
лення області до питань забез
печення безпеки руху 17 жовт
ня в м, Кіровограді о 10-й годині 
ранку на вулиці імені Леніна, 
біля драмтеатру імені Кропнв- 
ницького, відкривається дводен
на тематична пиставка «Люди, 
транспорт I безпека руху». На 
неї запрошуються всі кірово- 
градці.

С. БУГА,
ст. інструктор Державної 
автоінспекції.

ці». 23.20 — Телевісті. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 

Телсальманах. «Подвиг». (М). 
21.00 — Художній фільм. «Та
ємниця дерев’яних ідолів». 
(К).

СУБОТА, 10 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Гім
настика для всіх. (М). 10.30 — 
Новини. (М). 10.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Грайтесь з нами». (М). 11.15 
— Програма «Здоров’я». (М). 
11.50 — Мультфільм «Хочу 
буцатися». (К). 12,00 — Теле
нарис. (Одеса). 12.30 — Легка 
атлетика. Кубок СРСР — ку
бок газети «Известия». (Таш
кент). 13.30 — Тслеальманах. 
«Палітра». (Львів). 14.05 — На

меридіанах України. (К). 14.35 
— Назустріч XXIV з'їзду 
КПРС. «Наука і технічний про
грес». (К). 15.05 — Кубок 
СРСР з художньої гімнастики. 
(Ташкент). 16.15 •— Народний 
телеуніверситет. (М). 17.45 —
Телсгачок. (К). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.05 — Літопис пів- 
півку. Телефільм. «Рік 1955». 
(М). 19.00 — Кольорове теле
бачення. Кубок Європейських 
чемпіонів з хокея «Спартак» — 
ЦСКА. 21.30—Програма «Час». 
(М). 22.00 — Кольорово теле
бачення. «В ефірі «Моло
дість». «Алло, мн шукаємо та
ланти». (М). 23.30 — Нови
ни. (М).

Т, в. о., редактора В. КРЯТЕНКО.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, м. КІровоірад, вул. Глінки, 2.

Зам. № 5036.

ЮНАКИ
1 ДІВЧАТА!

ШТАБ ВСЕСОЮЗНОЇ УДАРНОЇ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ БУДОВИ ЗАПРОШУЄ ВАС НА РОБОТУ 
В ІРКУТСЬКУ ОБЛАСТЬ В УПРАВЛІННЯ БУ
ДІВНИЦТВА «АНГАРБУД».

Потрібні робітники всіх будівельних* спеціально
стей (спеціальність можна набути протягом трьох 
місяців).

Оплата праці відрядно-преміальна. Виплачується 
поясний коефіцієт 40 процентів і 40 процентів за 
роз’їзний характер робіт.

Щоденно надається безплатний квиток до місця 
відпочинку і назад. Забезпечується безплатний про
їзд до місця роботи. ’

Надаються пільги. Через кожний рік роботи ви
плачується 10 процентів надбавки (до тарифної 
ставки) до 50 процентів, додаткова відпустка в роз
мірі 12 робочих днів. При укладанні договору на 
З роки виплачуються підйомні в подвійному розмірі 
з розрахунку тарифної ставки.

За довідками звертатися в обком, райкоми і міськ
коми комсомолу.

Управління «Ангарбудщ

УМАНСЬКИЙПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. П. Г. Тичини
Оголошує набір

на платні заочні підготовчі курси для вступу, на 
заочне та стаціонарне відділення (спеціальності: мате
матика; математика і фізика; біологія і хімія).

Бажаючі навчатись на курсах подають заяву на ім’я рек
тора інституту, в якій зазначають факультет, спеціальність 
та форму навчання.

Зараховані на підготовчі курси виконують контрольні ро
боти, одержують письмові та усні консультації, а за два 
тижні до вступних іспитів (травень—липень) навчаються 
безпосередньо в інституті. Крім цього, будуть проводитись 
заняття в містах: Звеннгородка, Гайсин, Умань.

Прийом заяв з 1 листопада до 1 грудня 1970 року.
Плата за навчання 10 крб. за весь період (гроші переси

лаються поштовим переказом на розрахунковий рахунок 
№ 14102 о Уманському відділенні Держбанку).

За довідками звертатись у навчальну частину з 
9.00 до 16.00, телефон 21-08.

УВАГА, НА СТАРТ!

Друзі, хто з вас бажає займатись велосипедним 
спортом, мріє про хороші результати і лідерські май
ки, перш за все повинен придбати надійну машину.

У МАГАЗИНАХ СПОРТТОВАРІВ СПОЖИВЧО! 
КООПЕРАЦІЇ ВИ МОЖЕТЕ КУПИТИ ВЕЛОСИ
ПЕДИ РІЗНИХ МАРОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБ
НИЦТВА ТА ПІДШИПНИКИ ДО НИХ.

Гоночні й дорожні велосипеди вітчизняного вироб
ництва чудово зарекомендували себе на багатьох між
народних змаганнях, витримали конкуренції з най
кращими зарубіжними марками.

ЩАСЛИВОГО СТАРТУ ВАМ, ДРУЗІ!
УКООЇ1ТОРГРЕКЛАМА.
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