
Ж. ПОМПІДУ - ГІСТЬ УЗБЕКИСТАНУ
САМАРКАНД ,12 жовтня. (ТЛРС). Вчора вранці сюди з 

Ташкента прибув президент Франції Жорж Помпіду. Разом 
з президентом стародавнє місто Узбекистану відвідали Го
лова Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорний. кан
дидат у члени Політбюро ЦК КПРС, Перший секретар ЦК 
КП Узбекистану, член Президії Верховної Ради СРСР Ш. Р. 
Рашидов, Голова Президії Верховної Ради Узбецької РСР 
Н. М. Матчанов, французькі і радянські офіційні особи.

Протягом кількох годин Ж. Помпіду, М. В. Підгорний та 
Інші знайомилися з визначними пам’ятками Самарканда, 
який незабаром відзначить свій 2500-річннй ювілей. Увагу 
гостей привернули чудові творіння стародавніх архітекторів, 
у тому числі городище Афрасіаб, обсерваторія великого уз
бецького вченого Улугбека, мавзолей Шах-1-ЗІнда.

Виконком ^Самаркандської обласної Ради депутатів трудя
щих дав сніданок на честь глави дружньої держави.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорний 
сердечно поздоровив трудящих Самарканда із знаменною да
тою, побажав їм нових успіхів у праці.
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Як ми повідомляли, відбувся пленум обкому комсомолу, який підбив 
підсумки першого етапу Ленінського заліку, розглянув завдання, що 
стоять перед обласною комсомольською організацією по гідній зустрічі 
XXIV з’їзду КПРС. Сьогодні вміщуємо звіт про пленум.

В
ИСТУП В. 1. 
ЛЕНІНА на 

III з’їзді РКСМ 
«Завдання спі
лок молоді», 
50-річчя якого 
минуло 2 жовт
ня, — це бойо- 

і Ленінського 
комуніс- 
Книга ця 
кожного 
юнаки і 
крок у 

свій полі-

□ а програма 
комсомолу і взагалі 
тичних спілок молоді, 
стала настільною для 
комсомольця. По ній 
дівчата зоіряють свій 
житті, перевіряють 
тичний гарт, сказав у своїй до
повіді перший секретар обко
му комсомолу т. Сиротюк.

Ленінський залік ще раз під
твердив, що молодь старанно 
втілює в життя ленінські запо-

технічно революція, Ті соціальні 
та економічні проблеми» та 
«Ідеологічна боротьба на су
часному етапі».’

7283 комсомольських активіс
ти і молодих спеціалістів навча
тимуться в системі партійної 
освіти.

Крім того, в ряді райцентрів, 
при міських та районних будин
ках культури, при музеях та 
бібліотеках, у школах створено 
95 політичних клубів, масовими 
заходами яких охоплено кілька 
тисяч молоді.

При підготовці до новою навчаль
ного року велику увагу було приді
лено добору та розстановці пропа
гандистів. Завдяки великій підтрим. 
ці з боку партійних організацій ком
сомольські політгуртки І семінари 
очолили цього року 1768 комуністів 
із значним досвідом пропагандист
ської роботи.

В Голованівському, Маловисків-

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ ПІДБИВ ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ЕТАПУ 
ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ

• Майже 160 тисяч юнаків і 
дівчат області взяли участь у 
Ленінському уроці, присвячено- 
му 50-річчю промови В. І- Лені
на на III з’їзді комсомолу. 43 
Тисячі з них звітували про вико
нання своїх особистих зобов’я
зань і зобов’язань колективів.

Є ЗА СУБОТНИК МОЛОДОЇ
ТРУДІВНИКИ ОРДЕНОНОС
НОЇ КІРОВОГРАДІЦИНИ 
ВНЕСЛИ У ФОНД П'ЯТИ
РІЧКИ 68902 КАРБОВАНЦІ.

с Є П’ЯТЬ 
ТАЛОЛОМУ, 
НЕРАМИ.

Q БІЛЬШЕ

СІВАЛОК З ME- 
ЗІБРАНОГО ПІО.

л БІЛЬШЕ 100 КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИ. 
ЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНС
ПОРТУ. БУДОВ, S7 КОЛЕКТИВІВ 
ТРАКТОРНИХ БРИГ/ЇД ТА 92 
КОМСОМОЛЬСЬКО . МОЛОДІЖНІ 
КОЛЕКТИВИ МОЛОЧНОТОВАР. 
ЦИХ ФЕРМ УСПІШНО ВИБО
РЮЮТЬ ПРАВО НАЗИВАТИСЯ 
КОЛЕКТИВОМ ІМЕНІ XXIV 
З'ЇЗДУ КГІРС.
Q КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО

ДІЖНА ЗМІНА ВИДОБУЛА ПО. 
ЛАД ПЛАН 3400 ТОНН ВУГІЛЛЯ.

тео- 
нон-

1757

віти, вивчає революційну 
рію, підтверджує знання її 
кретними справами.

Цього року □ області у 
гуртках початкової, середньої і
оищої ланок комсомольської 
політосвіти приступило до на
вчання близько 60 тисяч юна
ків і дівчат. Понад ЗО тисяч з 
них щойно вступили або ж го
туються до вступу в ряди 
ВЛКСМ. Для них створено 967 
політгуртків початкової ланки. 
Зросла кількість гуртків се
редньої ланки. Зокрема «Бесі
ди про соціалістичну економі
ку» — з 19 в минулому до 310 
в нинішньому році, «Бесіди про 
комуністичну мораль» з 7 до 
110. В цих гуртках навчатиме
ться майже 12 тисяч юнаків і 
дівчат.

Майже дві тисячі юнаків і 
дівчат з вищою, незакінченою . 
вищою та середньою спеціаль
ною освітою навчатимуться в 
67 теоретичних семінарах ви
щої ланки, як от: «/Лолодь і су
спільний прогрес», «Науково-

ському, Олександрійському районах 
всі пропагандисти — комуністи. 
Переважна більшість Із них — цс 
голови колгоспів, секретарі партій
них організацій, керівники підпри
ємств та установ.

Слід відзначити, що серед пропа
гандистів комсомольської політосві
ти області 204 партійних, радян
ських, профспілкових і комсомоль
ських працівників, 202 господар
ських працівники, 1208 учителів, 
272 спеціалісти сільського господар
ства.

ЕРШИЙ етап 
заліку закін

чився Ленін
ським уроком, 
відзначив т. Си
ротюк, на яко
му комсомольці 
підбили підсум

ки зробленого, в колі своїх 
товаришів через призму ленін
ської думки зважили і зробле
не, і завдання. Обласний Ле
нінський урок «Заповітам вір
ні» 2 жовтня транслювався по 
телебаченню, стенограму цього 
уроку вміщено в «Молодому 
комунарі».

3 любов’ю розповіли про своїх 
друзів по пращ бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади рі
зальників заводу «Червона зірка» 
Микола Склифус, доярка колгоспу 
імені ІЦорса Кіровоградського райо. 
ну Ніна Коваль, комбайнер колгос
пу імені Свердлова Олександрій
ського району, сіні Героя Радян
ського Союзу Олександра Юхимови
ча Жежері, Валентин Жежеря, 
бригадир комсомол ьсько-молодіж-.
иої брнг.ідн комуністичної праці 
Імені 50-річчя ВЛКСМ Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагре
гатів Любов Дяченко.

Успішному проведенню Ле
нінського уроку сприяло те, що, 
готуючись до нього, 
мольські організації 
211 науково-технічних конфе
ренцій, 517 тематичних вечорів, 
присвячених промові В. І. Лені
на на з’їзді комсомолу.

В школах області, крім теоре
тичних семінарів і конферен
цій з творів Леніна, були про
ведені заочні мандрівки по ле
нінських місцях, конкурс на 
кращий літературний твір «Є у 
революції початок, немає в ре
волюції кінця».

Знаменній даті був присвяче
ний і кінофестиваль «Ленін і 
молодь». За декаду юнаки і 
дівчата мали можливість пере
глянути такі кінострічки: «Сім’я 
Ульянових», «Посол Радянсько
го Союзу», «Вони були перши
ми», «Невловимі месники», 
«Кремлівські куранти» та інші.

Комсомольські організації 
приділили значну увагу як ви
вченню теоретичної спадщини, 
так і організації соціалістично
го змагання.

/Лайже 160 тисяч юнаків і 
дівчат області взяли участь в 
уроці, 43 тисячі з них звітували 
про виконання своїх особис
тих зобов’язань і зобов’язань 
колективів.

Урочистими мітингами біля 
пам’ятника В. І. Леніну почав
ся урок 2 жовтня, а закінчився 
ударною працею в наступний 
день на комуністичному субот- 
пику. В ньому взяло участь по
над 170 тисяч юнаків і дівчат 
області.

В цей день комсомольські орга
нізації ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка», 
заводу тракторних гідроагрегатів, 
ремзаводу «Укрсільгосптехніка», за
воду радіовиробів направили своїх 
посланців у підшефні

комсо- 
провели

надання практичної допомоги у зби
ранні врожаю.

850 юнаків І дівчат машинобудів
ного, кооперативного технікумів, 
технікуму механізації сільського 
господарства працювали на буді
вельних майдаичиках міста. Всього 
в суботнику взяло участь ЗО 800 мо
лодих кіровоградців, 55 комсомоль
сько-молодіжних бригад. У цей день 
було виконано робіт на 12 тисяч 
карбованців. Ці кошти направлені 
у фонд п’ятирічки.

В Олександрії в суботнику взяло 
участь більше 17 тисяч молодих лю
дей. 0982 робітники, 15 комсомоль
сько-молодіжних колективи працю
вали безпосередньо на робочих міс
цях. їхній денний внесок ~у фонд 
п’ятирічки перевищує 5 тисяч кар
бованців. Комсомольці та молодь 
Бобриисцького райоб’єднания «Сіль, 
госптехніка» внесли під час субот- 
ника у фонд п’ятирічки 459 карбо
ванців, молоді виробничники Улья
новського району — 5606 карбован
ців.

Всього по області за субот- 
ник у фонд п ятирічки надійшло 
68 902 карбованці, в тому числі 
від учнів шкіл, технікумів, сту
дентів вузів 16 705 карбованців.

ТОЙ ЧАС, 
коли у всіх 

КОМ CO М О Л fa- 
СЬКИХ організа
ціях проходив 
Ле н і н с ь к и й 
урок, 
жував

вишикувались на 
традиційну радіолінійку піоне
ри області для перевірки справ 
у марші «Завжди напоготові!» 
Було про що сказати піонерам 
Сазонівської восьмирічної шко
ли Кіровоградського району. 
Тут постійно проводяться мате
матичні, фізичні, літературні 
турніри, олімпіади, диспути. В 
Сазонівсьній школі вже де
кілька років підряд немає дру
горічників.

Під девізом «50 піонерських 
сівалок» працюють піонери се
редньої школи № 11 міста Кі
ровограда. 5 сівалок уже виго
товлено із металолому, зібра
ного піонерами школи.

Готуючись до XXIV з'їзду 
КПРС, студентська та учнівська 
молодь навчається під девізом: 
«Жодного відстаючого поруч», 
а також широко розвивається 
рух серед студентської молоді 
«Кожному випускнику 
мадську професію.

продов- 
ДОПОБІ- 

свою

колгоспи для (Закінчення на 2-й crop.).

МАНІФЕСТАЦІЯ ДРУЖБИ І БРАТЕРСТВА
БЕРЛІН. 8 жовтня. Кор. 'ІАРС М. Нікіточ- 

кіп передає; як яскрава, незабутня демонст
рація непорушної дружби І братерства між 
Ленінським комсомолом і Спілкою вільної ні
мецької молоді пройшов у Дрездені фести
валь дружби молоді НДР і Радянського Со
юзу. Ця перша масопа і представницька зуст
річ молодого покоління двох країн, скликана 
з ініціативи ВЛКСМ і СВНМ, була присвяче
на 100-річчю з дня народження В. І. Леніна І 
25-й річниці Перемоги над фашизмом. Від
криття фестивалю було приурочене до 50-ї 
річниці промови В. І. Леніна на 3-му з’їзді 
РКСМ, яка стала програмою роботи і бороть
би молоді, а закриття збіглося з святкуван
ням трудящими німецької соціалістичної дер
жави 21-ї річниці НДР.

У фестивалі брали участь радянська деле
гація у складі 600 юнаків І дівчат, очолювана 
першим секретарем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельннковпм, і 50 тисяч представників моло
ді НДР. Про велике значення і широку попу
лярність дрезденського молодіжного форуму 
свідчить тс, що на ньому виступив перший 
секретар ЦК СЄПН, Голова Державної Ради 
ІіДР Вальтер Ульбріхт, були присутні керів
ні діячі, відомі письменники, учені і працівни
ки мистецтва республіки. Серед його почес
них гостей були радянський космонавт В. Ф. 
Биковський. генерал-полковник О. 1. Родім- 
цев, який брав участь у визволенні Дрездена 
та інші.«По-ленінському працювати, вчитися і жи
ти» _ цей девіз визначав усю атмосферу ве
ликого свята юності, свята дружби. Протягом 
п’яти днів відбулось багато хвилюючих ма- 

піфестацій і зустрічей, дискусій і розмов, ху
дожніх виступів і спортивних змагань.

Фестиваль був оглядом успіхів молоді ІІДР 
і СРСР, які вносять важливий вклад у загаль
ну справу будівництва соціалізму і комуніз
му, у справу втілення в життя великого вчен
ня Маркса, Енгельса, Леніна.

Як могутня маніфестація єдності і згуртова- 
пості молодого покоління двох братніх країн 
пройшла 4 жовтня демонстрація німецько-ра
дянської дружби, в якій взяло участі. 70 ти
сяч чоловік. Великою подією фестивалю бу
ла наукова конференція, присвяченії 50-річчю 
промови В. І. Леніна «Завдання спілок моло
ді». Па ній підкреслювалось, що молоде по
коління обох країн, вірне заповітам великого 
вождя і вчителя трудящих, віддає всі сили 
втіленню в життя його вчення, беручи актив
ну участь в будівництві нового життя, в бо
ротьбі народів за мир і прогрес.

Жваво ІІ цікаво пройшла в Дрезденському 
технічному університеті дискусія на тему 
«Творчість молоді і науково-технічна револю
ція», в якій взяло участь 400 юнаків І дівчат 
обох країн. Центральне «Свято російської мо
ви», проведене в дні фестивалю показало, з 
якою любов’ю ( старанністю німецька молодь 
вивчає мову братнього народу. Глибоке вра
ження справило «Свято молодих діячів соці
алістичного мистецтва». Були проведені мі
тинги і демонстрації солідарності з героїчним 
В’єтнамом і арабськими народами, які від
стоюють свою справедливу справу, з усіма 
народами, що борються за свободу і неза
лежність.

В останній день фестивалю юнаки і дівча

та вшанували пам’ять радянських воїнів, які 
полягли п боях за визволення Дрездена і 
героїв-антифашистів.

В пам’ять про незабутні дні фестивалю чле
ни радянської делегації і делегації СВНМ по
садили на Ленінградській вулиці Дрездена ЗО 
«дерев дружби».

Виступаючи на заключному мітингу друж
би, перший секретар Центральної Ради СВНМ 
Г. Ян висловив глибоку подяку юнаків і дів
чат республіки Ленінському комсомолові за 
велику роботу по підгеопці і проведенню фе
стивалю у Дрездені.

У слові-відповіді керівник радянської моло
діжної делегації перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. ЛІ. Тяжельников підкреслив, що тісна 
дружба і солідарність молодого покоління 
обох країн грунтується на непорушному брат
ньому союзі народів НДР і Радянською Со
юзу та їх марксистсько-ленінських партій.

Юнаки і дівчата обох країн прийняли Ві
тальну телеграму на адресу ЦК КПРС і ЦК 
СЄПН. Молоде покоління НДР і СРСР запев
няє КПРС і СЄПН у своїй відданості ідеям 
марксизму-ленінізму і пролетарського інтер
націоналізму. Ми докладемо всіх сил для бу
дівництва нового суспільного ладу, ми збері
гаємо як зіницю ока соціалістичну співдруж
ність держав і дамо рішучу відсіч будь-яким 
підступам імперіалізму, говориться в теле
грамах.

Перший фестиваль дружби молоді НДР і 
СРСР вилився в маніфестацію непорушної 
згуртованості і єдності молодого покоління 
двох братніх країн, він був важливим вкла
дом у зміцнення братерства і співробітництва 
молоді НДР і Радянського Союзу.

У ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

За досягнуті успіхи п розвитку сільського 
господарства Президія Верховної Ради Україн
ської РСР своїм Указом від 9 жовтня 1970 
року нагородила велику групу працівників 
сільського господарства Почесною Грамотою і 
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 
тому числі по КІРОВОГРАДСЬКІЙ області; 
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР — 
МАЦЕПУ Тамару Василівну, доярку колгос
пу «Україна» Кіровоградського району і 
ЯРЕМЧУКА Івана Полікарповича, тесляра 
міжколгоспбуду Гайворонського обласного між
колгоспного об'єднання по будівництву.

* ♦ ♦

За заслуги п розвитку сільського господар
ства Президія Верховної Ради Української РСР 
своїм Указом від 9 жовтня 1970 року присвої
ла великій групі працівників сільського гос
подарства почесні звання Української РСР, у 
тому числі по КІРОВОГРАДСЬКІЙ області- 
Заслуженого зоотехніка Української РСР — 
СНІСАРЕНКУ Костянтину Микитовичу — голо
ві колгоспу імені Ватутіна Новомиргородського 
району; Заслуженого працівника сільського 
господарства Української РСР — АНДРІЯШУ 
Віктору Степановичу — бригадирові трактор
ної бригади колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району і НІКОЛАЄНКО Марії Юхимівні — 
свинарці радгоспу Імені Димитрова Устинів- 
ського району.
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ними досягненнями.
Ленінський комсомол, моло

де покоління будівників кому
нізму, сказав тов. Сиротюк, го
тує свої трудові дарунки цій 
знаменній даті. Як тільки стало 
відомо рішення Пленуму ЦК 
КПРС про скликання XXIV з’їз
ду партії, комсомольсько-моло
діжні колективи промислових 
підприємств, будов, транспорту, 
сільського господарства, сотні 
молодих виробничників Кіро- 
воградщини стали на трудову 
вахту, включившись у соціаліс
тичне змагання за 
стріч партійного

Ініціаторами цього

гідну зу- 
форуму. 
змагання

Валентина Бур янська розпові- 
ла про те, що 8 624 юнаків і дів. 
чат міста та району взяли 
участь у Ленінському уроці. Ле
нінський урок пройшов при ви
сокій активності молоді, висту
пило 2670 чоловік, які розпові
ли про свої трудові справи, про 
те, як вони розуміють завдання 
Володимира 
комунізму». 
Ленінського 
трудового 
комсомольця, 
людини.

— У нинішньому ювілейному 
році наш колгосп зібрав у 
середньому зернових без куку
рудзи по 32,2 центнера, в тому 
числі озимої пшениці 28,9 цент
нера, ячменю —- 36,9, а на ок
ремих площах по 40 і більше 
центнерів. Це найвищий показ
ник Гайворонського району. 
Нині у колгоспі збирають по 
50 — 56 центнерів кукурудзи, 
по 320 — 350 центнерів буряків, 
— говорить секретар комсо
мольської організації колгос
пу «Іскра» Гайворонського ра
йону Іван Маличенко. — Голо
ва громадсько-політичної ко
місії по прийому заліку, голова 
колгоспу тов. Продан прямо 
сказав, що в цьому досягненні 
великий вклад молоді, адже З 
103 механізаторів колгоспу 
більше сорока — комсомоль
ського віку, а 49 шоферів — 27 
молоді.

Про високий трудовий енту
зіазм, про те, як молодь готу
валася і проводила Ленінський 
урок, що став підсумком пер
шого етапу Ленінського заліку, 
говорили у своїх виступах пер
ший секретар Кіровоградсько
го міськкому комсомолу Юрій 
Руднев, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади рі
зальників заводу «Червона зір
ка» Микола Склифус та інші.

Пленум по обговореному пи
танню прийняв відповідне рі
шення.

реможця другого Республіканського 
конкурсу .майстрів машинного доїн
ня корів.

Коли дівчина прийшла на ферму, 
вона вчилася в матері та інших 
майстрів машинного доїння прак
тичної роботи. одночасно навчаю
чись у дворічній школі по підви
щенню кваліфікації тваринників, ус. 
пішао її закінчила і стала майстром 
машинного доїння корів 1 класу.

Вміло поєднуючи основну роботу з 
громадською, Валя заслужила по
вагу односельчан. Комсомольці 
ферми обрали її групкомсоргом. 
членом комітету і заступником сек
ретаря комсомольської організації 
колгоспу, а колгоспники на звітно- 
виборних зборах одностайно обрали 
її членом правління артілі,

А ось інший приклад. 4 жовтня в 
нашій області було проведено IV 
Республіканське змагання механіза- 
торів-орачів. Чемпіонкою республіки 
серед жінок-механізаторіп стала 
Алла Кривенко — трактористка з 
колгоспу «Дружба» ВільшанськогО 
району.

в області стали комсомоль
сько - молодіжна бригада рі
зальників ковальсько-пресово
го цеху Кіровоградського ор
дена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зір
ка», де 
Склифус, 
діжна 
«К-300» 
тільного
Олексій Мовчан), молоді заліз
ничники Знам’янки, колектив 
комсомольсько - молодіж н о ї 
тракторної бригади № 4 ордена 
Трудового Червоного Прапо
ра колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району, 
де бригадиром лауреат премії 
імені Ленінського комсомолу 
Василь Моторний, комсомольці 
тс молодь молочнотоварної 
ферми колгоспу «Мир» Гайво
ронського району, колектив 
будівельників виконробської 
дільниці № 1 тресту «Кірово- 
градсільбуд» та багато інших.

Бюро обласного комітету 
комсомолу схвалило цінну іні
ціативу ряду комсомольсько- 
молодіжних колективів про
мисловості, будов, сільського 
господарства, рекомендувало 
комітетам комсомолу широко 
обговорити її, розгорнути пе- 
редз’їздівське змагання серед 
усіх комсомольсько-молодіж
них колективів. Слід відмітити 
сьогодні, що більше 100 ком
сомольсько-молодіжних колек
тивів промисловості, транспор
ту, будов, 87 колективів трак
торних бригад та 92 комсо
мольсько-молодіжних колекти
ви молочнотоварних ферм 
включилися в змагання по гід
ній зустрічі з’їзду партії, за 
право називатись колективом 
імені XXIV з’їзду КПРС.

Ці колективи успішно справ
ляються з взятими зобов’язан
нями.

Комсомольсько - молодіжна змі
на екскаватора «К-300» Бандурів-

бригадиром Микола 
комсомольсько-моло- 
зміна екскаватора 
Бандурівського ву- 
розрізу (машиніст

ського вугільного разрізу вже видо. 
була 3490 тонн ву гілля понад план 
при зобов’язанні £> тисяч тонн. Ус
пішно справляється з виконанням 
своїх соціалістичних зобов’язань 
комсомольсько - зило підвий колек
тив тракторної бригади Василя Мо- 
торного.

Молоді тгарічявижи колгоспу 
«Мир» Гайворинс ызго району на
доюють но 10.5 кі.зограиі молока від 
кожної корови при зобов’язанні 10 
кілограмів.

Одним ІЗ ГОГЕОВНИХ напрямків 
роботи комсо/мсльських орга
нізацій ПрО^И/СГОВОСТІ, будов і 
транспорту*! д аьий -ас є більш 
широке залучення комсомоль
ца та молоді до управління 
виробництвом, боротьба за під
вищення його ефективності, 
науково-технічний прогрес.

Для комсомольських органі
зацій колгоспів та радгоспів 
вирішальним у її діяльності за
лишається усастт» у комплексній 
механізації тс навчанні молоді 
сільських технічних професій.

На 1 жовтій цляїго року и облас
ті охоплено механізаторським все
обучем понад КЮГ> іоиакі» та дівчат.

Тільки професію тракториста на
бувають 2321. жомбаЁяера — 409, 
майстра машішного доїння корів— 
122, механізатора тваринницьких 
ферм — 955. мійстрз-иаладчика 
доїльних установок — 210 молодих 
людей.

Поширення нібуги останнім 
часом конкурси за професією. 
Проведення конкурсів сприяє 
справі пропаганди професій, 
потягу молод., до оволодіння 
передовими м*етодеми праці, 
впливає на пі.діищення про
дуктивності праці.

Тільки за останні роки а сіль
ському господарстві з’явилися 
нові професії, як от: майстер 
машинного доїння корів, май- 
стер-тваринник^ механізатор- 
тваринник, май<гтер-?-эладчик по 
технічному обслуговуванню 
тваринницької техніки, слюсар 
тваринницької ферми та інші.

Зростання гр<: фкіййзТ майстер
ності МОЛОДИХ ТрудІЕЯИХІВ сіль
ського госпиіачктвз можна про
стежити на Ерлч-лехі молодої дояр
ки Валентини -Ктшаяієць з кол
госпу «Шлях Іл.лДа» Знам'янсько- 
го району, чемпіони 1570 року, пс-

Ілліча «учитися 
День проведення 
заліку став днем 

рапорту кожного 
кожної молодої

ДОПОВ І Д А Ч, 
і виступаючі 
не раз підкрес
лювали, що Ле
нінський залік 
сприяв підви-

як політичної, так і 
активності молоді, 
чимало переконли-

щенню 
трудової 
наводили 
вих фактів.

Ось на трибуні секретар ком
сомольської організації Олек
сандрійського елетромеханіч- 
ного заводу Марія Анісімова.

— Наш завод за 9 місяців 
виконав план на 102,5 процента 
і значно знизив собівартість 
продукції. В цьому не мала 
заслуга молодих заводчан, ад
же майже половина робітни
ків — комсомольці, — рапор
тує вона. — Тільки в нинішньо
му році молоді робітники внес
ли 32 рацпропозиції, загальний 
економічний ефект від впро
вадження яких 22 тисячі карбо
ванців. Лише в одного секрета, 
ря комсомольської організа
ції апаратного цеху Геннадія 
Захарченка дві рацпропозиції і 
640 карбованців заощаджень 
заводу.

Перший секретар Світловод- 
ського міськкому комсомолу

• У ПРЕЗИДІЇ СОЮЗУ КОМУНІСТІВ ЮГОСЛАВІЇ

Відбувся семінар секретарів первинних 
комсомольських організацій заводу 
«Червона зірка». Два дні в завкомі ком
сомолу тривала розмова активістів про 
важливі справи внутріспілкової роботи, 
обговорювалось питання комуністичного 
виховання молоді.

«Робота комсомольських організацій 
по проведенню завершального етапу Ле
нінського заліку, присвяченого XXIV з’їз
ду КПРС» — з такою темою перед при
сутніми виступив секретар завкому ком
сомолу Микола Скляніченко. У виступах 
заступника секретаря С. Вишницького, 
завідуючого сектором обліку Е. Кудряв- 
нової та начальника штабу «Комсомоль

ського прожект ера» Г. Чубаря були дані
- розгорнуті рекомендації по роботі з мо

лоддю.
Тепло зустріла учасники семінару сек

ретаря парткоиу заводу С. С. ЛІновк- 
ченка- У своєму виступі він, зокрема, зу
пинився на проблемі виховання в колек
тиві молодок робіїннків — випускників 
ітрофтекучялиш

Дводенний семінар дав різнобічні знан
ня з праника внутріспілкової робот» 
усім мого учасникам. Він став першим 
уроком комсомольського навчання активу 
після звітно-виборних зборів.

О. БАСЕНКО.

БЄЛГРАД. (ТАРС). Тут 
відбулося засідання президії 
Союзу комуністів Югославії, 
на якому обговорювались 
«Актуальні пвтания дальшо
го розвитку політичної сис
теми Югославії».

На засіданні виступив 
Й. Броз ТІто. Він спинився 
на тому. як виникла ідея 
реорганізації державних ор
ганів СФРЮ і обгрунтував 
необхідність створення яаЙ- 
вищого державного органу у 
вигляді президії СФРЮ.

Це питання, сказав Тіто,

буде винесено І на обгово
рення першої конференції 
Союзу комуністів Югославії 
наприкінці жовтня.

На закінчення президік 
ухвалила резолюцію, в якій 
схвалюється пропозиція про 
створення президії СФРЮ.

ІНТЕРВ’Ю допелось брати па вули- 
’ ці. Перед тим я не раз заходила п 

контору та сільраду, щоб зустрітися з 
секретарем комсомольської організації 
Миколою І пайовим, але мені псе відпо- 
відали;

— Немає. Поїхав у район, зайнятий 
іншими справами.

І ось, нарешті, випадково зустріла йо
го. Відразу повідомила, п якій я справі. 
Після тривалої паузи Микола мовив:

— Ну, що я можу сказати про «Ком
сомольський прожектор»? Звичайно, 
його діяльність — не на високому рівні. 
Авторитет «КП»? Не всі комсомольці 
навіть знають, що він існує,

— Який склад «КП»? — запитую.
— Три чоловіки: я, агроном Ніна 

Шульженко і колишній працівник міс
цевого Будинку культури Валя Кучер 
(зараз вона навчається в м. Олександ
рії).— Хто випускає газету «КП»?

Микола злегка усміхається:
Мені доводиться. Хоч раніше обо

в’язок цей був покладений на В. Кучер.

Все це добре, а«іе...
До речі, зовсім недавно я говорила з 

Валею про «КП», І попа, ніяковіючи 
сказала, що не випустила жодного но
мера газети.

Далі Іванов розповів, що «КП» здійс
нив кілька рейдів під час минулих 
жнив. Виїжджала в поле агіткульт- 
бригада. З ініціативи «КП» були прочи
тані лекції про міжнародне становище. 
Постійно цікавився «КП» відпочинком 
молоді. Самі «прожектористи» — і Ми
кола, і Валентина — брали активну 
участь у художній самодіяльності, ви
ступали в складі вокально-інструмен
тального ансамблю «Подорожнянка» по 
республіканському телебаченню.

Все це добре, але... економічний ана
ліз окремих ділянок виробництва не 
проводився. в діяльності «КП». на 
жаль, участі спеціалісти не брали. Ді
йових виступів «КП» не було.

У чім причина? Чия вина?
Мені лдаєтьск, що міськкому комсомо

лу слід приділи» и більше уваги «КП» 
на селі, взяти контроль над його діяль
ністю.

Можливо. причина байдужості ком
сомольців до «КП» і в не досить дієвих 
МЄТОЦЯХ роботи самих «прожекторис
тів».

Виок» впк такий: діяльності штабу 
«Комссзммьського прожектора» в на
шому еяелі треба приділити більше ува
ги, до<5 не іевував він лише на папе
рі. Вар те мабуть, провести і навчання 
«проке-чторнстів», а тут перше слово 
міськК’їму комсомолу та органу народ
ного кігятролю.

В ОРЕЛ.
с. П-щорожке
Сеймов омського району.

• СТАНОВИЩЕ В БОЛІВІЇ

ПАРИЖ. (ТАРС). Прези
дент Болівії генерал Альф
редо Овандо Кандіа і очо
люваний ним уряд вийшли у 
відставку, повідомляє корес
пондент агентства Франс 
Пресс з Ла-Паса. Міністр 
Інформації Карлос Каррас

ко, який зачитав заяву гене
рала Опандо про відставку, 
підкреслив, що президент 
зробив цей крок з мстою 
уникнути кровопролиття і 
«сутичок між різними угру
пованнями в збройних си
лах».

• ВИСТУП МАХМУДА РІАДА

КАЇР. (ТАРС). Об’єднана 
Арабська Республіка згодна 
на продовження 3-місячної 
угоди про припинення вог
ню ще на три місяці при 
умові, що в цей час буде 
вжито ефективних заходів 
для перетворення в життя 
резолюції Ради Безпеки від 
22 листопада 1967 року, 
заявив міністр закордонних

справ ОАР Махмуд Ріад. 
Єгипетський міністр відкинув 
як необгрунтовані тверджен
ня Ізраїлю і США про те, 
що ОАР нібито порушила 
угоду про припинення вог
ню. Саме США, підкреслив 
він. ворушили цю угоду, 
прийнявши рішення про по
ставку Ізраїлю нової партії 
зброї.

• ДО СТАНОВИЩА В ЙОРДАНІЇ

БЕЙРУТ. (ТАРС). Спе
ціальний міжарабський комі
тет. в обов’язки якого вхо
дить нагляд за виконанням 
угоди про припинення вогвю 
І нормалізацією обстановки в

Йордані», відзначає, що про
тягом доби 5 жовтня спокій, 
який встановився в країні, 
жодного разу н» гюруїву 
вався.
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Олесь ТРУСАН

Данило КУЛИН Я К

Як упав журавель
на колючі стерні

стерлись»...
Затужили поля: 
«Крильця, крильця 
Запеклися жалі 

в серці болем, 
Десь курлнчуть журавлі 

аж за синім морем. 
Все вчувається йому, все ввижається.,, 
Замітається стерпя, замітається 
Білим снігом, білим сніЛм,

снігом білим, 
...а опівночі вдова посивіла, 
щоб дітей не розбудити —

вийшла в сіни.
<Ой, на кого ж діточок

ти
Ой, на кою ж».., 
Та й упала. 
Знепритомніла. 
Розклювали сніг давно 
Теплі промені.
Діти вибігли Із хати: 
— Мамо! Мамо!
А чому поля курлнчуть

покинув?!

журавлями?.

Тут кожну ніч /дуть сумні дощі, 
і жовтий ліс димить німим вулканом.., 
Візьми багряний кленовий листок — 
Це перепустка осені а природу, — 
і йди в згасання неба і дерев, 
Неквапно й тихо, як ідуть в минуле» 
Життя співає лісовим струмком 
Осінню пісню зрілості своєї...

♦ » *
Вже літо до осені синій місток 
Кладе — і каштани котяться. 
А перший опалий жовтий листок, 
Як перший гонець самотності.
Вже ночі холодні стають, мов колись, 
Туманним огорнуті клоччям, 
Л місяця хижа сполохана рись 
Дереться на дерево ночі.

-»А вітер змахне над землею крилом 
І тихо лягає під ноги.
Вже осінь у дверях сумним рукавом 
Стирає з обличчя дороги.

Гравюри Олексія ФІЩЕНКА.

«Ранок» — громадсько- 
політичний та літератур
но-художній ілюстрова
ний журнал Центрально
го Комітету Комуністич
ної Спілки Молоді Украї
ни — розрахований на 
широкі верстви молоді. 
Отже, редакція часопису 

вважає найпершим своїм 
завданням відтворити об
раз нашого молодого су
часника — його суспіль-

макових зерен, зі- 
І тонкий, як меч, 

почне здаватися, 
ж так старався...

^АБЛИЧКА світиться золотими буква
ми: «Головний художник», Я вже раз 

стояв перед цією табличкою. I тепер ру
ка ніяк не наважиться натиснути клямку 
дверей..

За дверима, у насиченій сонцем кім
наті — Кострич. Він — головна особа в 
художньо-виробничих майстернях. Тільки 
від нього залежить, чи приймуть мене на 
роботу в керамічний цех розмальовува
ти посуд.

...Минулого разу він сказав мені, аби 
я приніс показати свої малюнки. Я при
ніс все, що назбиралося. Малюнки у ме
не під пахвою. Але рука не хоче брати
ся за клямку, і я весь, наче спутаний.

Уявляю головного художника за темноко- 
рнчневим, ніби шерсть молодого ведмедя, сто
лом. Гострі очі Кострнча пришпилять мене се
ред кімнати. Я простягну Йому гумму цупких 
листів, повириваних з альбомів та викроєних 
з великих ватманських аркушів. Подам і сяду 
десь збоку. Кострич дзьобатиме мої малюнки 
маленькими, подібними до 
ницими. Його ніс, довгий 
вріжеться в аркуші { мені 
що вій шматує їх. Л я __
Стільки часу піддав малюннамШ Я почуватиму 
себе гірше, ніж трійочннк на екзамені.

Щоб не мучити себе, не потирати, як пере
бігає настрій на делікатному обличчі Кострнча, 
я відвернуся до вікна. Буду старатися милу
ватись вишиваними портьєрами. Або вдам со
бі, що надто заворожений червовими китицями 
вишень — воин просяться крізь скло в кімнату, 
бо надворі вже їм тісно.

Поки Кострич мовчатиме над моєю працею, 
я шукатиму заняття, яке б хоч трішечки при
крило моє напружене чекання. Зазирну на сте
лажі з внетрунченимн там дивовижними ста* 
туетками, вазами, дзбанками, куманнями... 
Ще раз обдивлюся зразки виробів, які (я не 
втрачаю надії) буду мати змогу творити сам.

I все ж, час від часу я глипатиму на 
Кострнча: може, вдасться прочитати на 
його обличчі вирок завтрашньому моєму 
дневі Напевно, спитає він, чи малював я 
з натури так, як він радив.

Він шелестітиме аркушами, потримає 
кожен з них у своїх тонких і білих, ніби 
з муки, руках, схеально або несхвально 
киватиме головою, увінчаною неймовір
но густим чубом... І напевне побачать — 
«Лісну». В цей аркуш я виклав усього 
себе.

— Що це за краля? — спитає Кострич 
так, щоб я стрепенувся.

— Це Лісна, — скажу я якомога твер- 
діше, намагаючись триматися сміливіше.

—- Твоя симпатія?
Якщо хоч одна інтонація голосу про

звучить прихильно, я розкажу йому есе...
Лісна — це гуцульська Мавка. Старі 

люди розказують, що з обличчя вона,

ну активність, широту 
мислення, ставлення до 
актуальних проблем.

Публіцисти І фоторе
портери журналу ведуть 
читачів на велетенські 
будови і безкраї поля 
республіки, на ракетні 
полігони і в лабораторії 
вчених — туди, де успіх 
вирішує ентузіазм мо
лоді, помножений на до
свід людей старшо
го покоління. Цикл 
нарисів розповідає про 
трудові звершення мо
лоді на честь XXIV 
з’їзду КПРС. Чима- ‘ 
ло матеріалів розкри
вають маловідомі сторін- 

. км трудового й ратного 
героїзму молоді на всіх 
етапах історії Країни Рад. 
Журнал публікує також 
проблемні, дискусійні 
статті на теми профе 
сіональної орієнтації уч

нів, студентського життя, 
становлення молодої сі
м’ї, охорони природи 
тощо.

Чільне місце на шпаль
тах «Ранку» відведено лі
тературі та мистецтву. З 
повістями, новелами, пое
тичними циклами, есе, гу
моресками виступають як 
маститі художники сло
ва, так і молоді письмен
ники. Прихильність чита
чів здобули постійні руб
рики «Доброго 
де виступають 
ти літератури, 
тецькі ранки», 
репрезентує 
ськості талановитих 
чаткуючих митців. На ко
льорових вкладках ре
продукуються полотна 
молодих художників, ро
боти народних умільців, 
композицій фотомайст- 
ріе.

ранку!», 
дебютам* 
та «Мис* 

остання 
громад- 

по-

як найкраща молода на весіллі. її поди
бували і в нетрях, і на галявинах. Вона, 
коли на неї дивишся, — жива, жвава і 
мила дівчина. Тільки обернеться, щезає, 
наче хмарка туману.

І ще розповідають, що якби Лісна зу
стрілася віч-на-віч з самим красенем і 
доторкнулася до нього, то хлопець на
завжди її,

Я оповім Костричу, як не відділяючи 
казки від правди, я змалку никав кам’я
нистими кичерами, зворами, щоб у 
котромусь місці підсоколити Лісну. Хоч 
раз вздріть, яка вона «,

Микола ЯНОВСЬКИЙ

ЛІСНА
НОВЕЛА

Я просиджував над таємничими печерами, у 
яких щось стугоніло і хлюпало, і нахильці 
протискувався між густими віниками корчів, до 
мисливці полювали на лисів, блукав понад 
струмками, що раптово пропадали з-під ніг; 
спочивав над холодними плесами потоків, спо
діваючись, що Лісна спуститься купатись. На
віть, коли виріс 1 зрозумів, що Лісну породила 
віра І уява наших поетичних предків-язични- 
ків, коли відчув, що мене тягне до олівця, — 
навіть тоді п не переставав шукати найближчої 
нагоди урвати пайку часу, щоб податись у во
лодіння чарівної дівчини.

На знайомих плаях я збирався з її сестра
ми. Пругкими, паче олениці. Здоровими, як 
сік калини. Вродливішими за писанки. Всі вози 
(і та, котра щодня ходила на толоку доїти 
корів, І та, яка пробувала на безлюдді сплу І 
звабу свого голосу, І та, що рвала малину) на
віть гадки не мали, що хтось переселяє їхні 
обличчя на папір.

Я скажу Кострнчеві, що в моїй Лісній — ри
си отих Оксан, Марій, Олей, Василин, яких ме
ні пощастило замалювати. 1 ще одне- Лісна 
оживе й на полотні, і в кераміці. Вона розцві
те новими рисами, бо я не зупинюсь.

Андрій ДИННИК

Принесли знахідку З ПРАКТИКИ АНОНІМНИКА
У міліцію з раннього ранку, — 
Там чого не буває, — 
Увійшла молода громадянка.
— Де черговий? — питає. 
Жінка схлипує тяжко, 
Тулить хустку до носа.
— Коньяку загубила я пляшку... 
Чи ніхто не приносив?
Лейтенант заклопотало блика, 
Розгортає бумажку.
— Дещо є. Принесли чоловіка, 
Що знайшов вашу пляшку.

Василь ОВЕРЧУК ВИННІ ФУТБОЛІСТИ

Сатиричний дріб
ПРИЧИНА ЗРАДИ

(за народними мотивами) 
Змалку любив дівчину, 
Змалку любив дівчину

Зарубіжна новела, ка
лейдоскоп новин планети, 
спортивна мозаїка, нові 
пісні, відповіді на листи 
читачів, поради модельє
рів — ось далеко не пов
ний перелік інших постій
них матеріалів журналу.

Одна з традицій часо
пису — періодичні опити 
читачів. Це дозволяє ко
регувати робочі плани 
редакції у відповідності 
з новими вимогами чи
тацького загалу. Аналі
тичні огляди анкет дру
куються на журнальних 
сторінках.

Такий діапазон журна
лу «Ранок», девіз якого 
— «Для Вас, про Вас, з 
Вашою участю, дівчата 
та юнаки!».
А. КРИЖАНІВСЬКИИ, 

відповідальний сек
ретар журналу «Ра
нок»

...Я все ще вагався під дверид^а з на
писом: «Головний художник». Скільки це 
тривало — хвилину чи цілих п'ять, не бе
руся твердити. Здавалось, що я простояв 
цілу вічність.

У норидорі почулось порипування чу
жих кроків. Я, підштовхнутий ними, клац
нув клямкою, відхилив двері —- Кострич 
стояв поблизу вікна з пензлем у руці. 
Стояв перед мольбертом. То був зібра
ний, зосереджений і втомлений чоловік, 
не обличчі якого скуг.ьптор-час вже про
різав перші рубці зморщок. Куди подів
ся придиркуватий, сухуватий адміністра- 
тор-білоручка, що так вимогливо прий
няв мене в той день, коли я наважився 
сказати про своє бажання працювати в 
керамічному цеху. Дрібні кремінці о йо
го очах розплавились і сяяли привітною 
ілюмінацією.

— А?.. Це — ти? Заходь. Щось ти дуже 
забарився.

— Ось мої малюнки, — стояв я отете
рілий від несподіванки і пробував всуну
ти Костричу папери.

— Залиш на столі. Я подивлюся пізні
ше. А зараз покличу майстра і підеш з 
ним а цех. Нам потрібні здібні хлопці...

— Але ж я ще не знаю...
Кострич подивився на мене по-батьків

ському:
— Раз ти прийшов другий раз, значить 

будуть з тебе люди. Бо в нас так буває: 
прийде, обдивиться, І тільки його бачив. 
Наш хліб — не солодкий.

Та головна несподіванка ждала на ме
не попереду. В дверях з’явилася дівчина 
у халатику, вибіленому глиною.

— Бери, Христе, цього парубка, —• по
казав на мене Кострич, — най придивляє
ться, учиться... Це Юра Віщун, будьте 
знайомі,

Я щось пролепетів... Прикипівши по
глядом до Христі, я не міг збагнути, не 
міг пояснити собі чому. І ТІЛЬКИ ТОДІ, ко
ли ми проходили попри сирі ще вази, 
підвазонники і дзбанки, тільки тоді, як 
ми вже зайшли в цех і я уважніше роз
дивився обличчя дівчини, відчув, що моя 
Лісна — копія Христі. Неймовірна ко
пія.

І відчув я нараз, що мене нестає. Ше- 
зас моє попереднє «я». Що перерод
жуюсь в якусь іншу особу, яка назавжди 
залишиться у володіннях Лісної.

Та и не втяв,
Бо директор її батька 
Із посади зняв.

Треба ж йому, бідоласі, 
Таке горе мати
Написав донос на море — 
Нікому послати.

КОЛЕСО
Оббігало уже дороги не і. 
Та не отекло під клятої осі.

У директора сьогодні 
Немає прийому.
Хто б до нього не вітавс я— 
НІ слова нікому.
— В чім же справа? — бувалою 
Новачко спитали.
— Вчора наші футболісти 
В Києві програли.



і
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БАЗАМ - ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
Навряд чи варто ще раз доводити, яку роль у розвитку фізичної культури та спорту 

відіграють бази. їхнє значення підкреслено у відповідних постановах партії її уряду. Про 
них йдеться в Примірному статуті колгоспу.

Одне слово, бази найістотнішим чином сприяють залученню до систематичних занять 
фізкультурою новачків, піднесенню спортивної майстерності. Тому їхня кількість весь час 

збільшується. Протягом останніх років стали до ладу, п тому числі іі на Кіровоградщнні, 
сучасні спортивні споруди та комплекси. Цс стосується не лише міст області, але й сіл. 
Було збудовано 41 зал, стадіони в Олександрівні, Новоархангельську, Новгородці та інших 
райцентрах.

Поряд з цим у серпневій Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР (1966 р.) відзна- 
чається необхідність раціонального використання наявних баз. Перевірити, як же насправ
ді працюють спортивні споруди Кіровограда, — отака була мета спільного рейду «Спортив
ної газети», «Кіровоградської правди» та «Молодого комунара». Час для цього було ви
брано найсприятливіший для роботи баз: субота, з 10-ї до 13-ї години, за даними метео
служби температура повітря — 16 — .18 градусів.

ТАЄМНИЦІ РОЗКЛАДУ

Доречно нагадати, що навесні ц. р. 
«Спортивна газета» вже писала про те, 
як проходили змагання учнів ДЮСШ 
міста та області в легкоатлетичному залі 
(його, звичайно, називають манежем), 
розташованому під трибунами стадіону 
спортивного клубу «Зірка». Тоді відзна
чалась дуже низька організація масових 
стартів на цій базі. Але працівники СК і 
обласної ради «Авангарду» посилались 
на...весну, мовляв, це перша ластівка 
тощо. Цим, між іншим, вони виправдува
ли інші недоліки. До речі, чимало пре
тензій до порядків на стадіоні мали й га
зети «Кіровоградська правда» та «Моло
дий комунар».

Минуло майже півроку. Давно закін
чився напружений літній сезон, під час 
якого потрібно було досконало відпра* 
цювати весь навчально-тренувальний і 
змагальний процеси на стадіоні. Та як не 
дивно, цього не сталося.

Перше, що впало в очі: зник розклад занять, 
який завжди висів над входом до манежу.

— Де він? — звернулись ми до директора 
стадіону В. Штиха.

Він повів нас до свого кабінету. Там на сті
ні побачили розлініяний аркуш паперу.

— Цс новий розклад, — пояснив директор.
З нього дізнаємось, що з 8 до 11 години тре

нери В. Іванець, В. Орленко, В. Бадова й М. Ді
де н ко мають займатись з учнями дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл СК «Зірка» й 
міськвно. Але де ці заняття відбуваються — не 
відомо.

—А розклад і не повинен розповідати про це, 
— наполягає В. Штих. — Досить того, що зна
ють самі фахівці й Інструктор стадіону В. Алек
сеенко.

Тут же з'ясовується, що В. Алексеенко ні
чого не знає. Він при нас починає суперечку 
э директором про те, хто сьогодні взагалі був 
в манежі. Але раптом каже: — Нікого сьогод
ні тут не було!

Однак директор стоїть на своєму:
— Ні, займались, але на полі.
Отже, в манежі — ані душі. А на централь

ному полі були тільки учні кооперативного 
технікуму та медичного училища, в яких про
ходили тут уроки фізвиховання.

У 
ПОШУКАХ

МОЛОДО ГО КОМУНАРА».

В новому розкладі на цей час були прнзиа. 
непі тренування дорослих футболістів, легко
атлетів тощо. Але ми їх так і не побачили. По 
суті, стадіон з усіма його спорудами був по
рожній.

А ДІТИ ТАК ЧЕКАЛИ...
Спортивний зал заводу тракторних 

гідроагрегатів зустрів порожниною сво
їх п’яти тисяч кубометрів.

— Взагалі Георгій Анатолійович по су
ботах і неділях вихідний, хоч завжди бу
ває о ці дні. Не знаю, чого сьогодні його 
немає...

Це гардеробниця Катерина Петренко пояс
нює відсутність директора спортзалу Зма- 
чинського і те, чому зараз вона тут найголов
ніша. З’ясовуємо з нею, що заняття сьогодні 
були — з самого ранку приходили п’ять або 
шість хлопчиків — гімнастів.

У коридорі висить розклад занять на... зи
мовий період. А за яким працює спортзал за
раз? Знову виручає Катерина Дмитрівна.

— Всі заняття реєструються в кинзі...
Знайомимось із записами, зробленими в п’ят

ницю. З 8 до 10 години господарями залу було 
шість вихованців О. Нечай, Потім двогодинне 
«пікно», а наступних дві години тренувало
ся 10 діпчаток. Але чи можна вважати зал за
вантаженим, якщо, скажімо, б трьох групах 
Л. Мельникової з 13 до 19 години займалося 
по 4-5 чоловік, а потім на цілих три години зал 

був наданий у розпорядок С. Бобрової, в двох 
групах якої було лише 4 чоловіки?

На парапеті біля входу до залу розміс
тилася група першокласниць школи 
№ 24. Це — Римма Толок, Света Любиш- 
ко, Марина Синицька, Ліза Смелянська, 
Алла Кишнян (дивись <|юто внизу).

— Ольга Сергіївна сказала, щоб ми 
прийшли відразу ж після занять у школі, 
ось ми й прийшли...

Дітлахи прийшли, а тренера О. Нечай, 
немас. І не може бути, бо за розкладом 
у неї заняття через годину. От тільки не

зрозуміло, навіщо було призначати ді
тям такий час?..

А ЗАМОК ВИСИТЬ І ВИСИТЬ...

Навесні цього року учні будівельного 
технікуму, технікуму радянської торгівлі, 
робітники швейної фабрики спільно збу
дували і обладнали спортивний комплекс, 
З біговими доріжками, різноманітними 
ігровими майданчиками, тенісними кор
тами, легкоатлетичними секторами.

Міський комітет по фізкультурі і спор
ту передбачає перетворити комплекс на 
базу для занять не тільки технікумів і 
швейної фабрики, а й інших прилеглих 
підприємств та установ. Але сьогодні на 
воротах, що ведуть до спортивних спо
руд, висить великий замок. (Дивись фо
то). Завідуючий навчальною частиною 
будівельного технікуму Григорій Федо
рович Харченко пояснює:

— Зранку наші учні проводили занят
тя. Взагалі частина комплексу, що на
лежить технікумам, ніколи не буває по
рожньою. А ось друга частина...

Господар другої частини комплексу— 
швейна фабрика. Потрапити на майдан
чики неможливо — навколо сітчата ого-
рожа, а входи — теж на замках.

— Рідко ми бачимо наших сусідів там, —. 
говорить Григорій Федорович. — Пам'ятаю, що 
останнього разу цс було на початку літа.

А що ж відносно наміру міського комітету по 
фізкультурі і спорту? Лише кілька днів тому 
до керівництва будівельного технікуму зверну
лися представники заводу залізобетонних ви
робів з проханням виділити час для тренувань 
волейболістів і баскетболістів. І все. Більше 
ніхто не претендує на користування спортивним 
комплексом. В тому числі і міський комітет по 
фізкультурі 1 спорту.

Отже, в спортивному містечку ми 
спортсменів не зустріли...

ВИСНОВКИ? ВОНИ ЗРОЗУМІЛІ!
Звичайно, ми відвідали тільки якусь 

частину (але істотну) міських^спортивних 
споруд. Після знайомства з ними, влас
не, вже немає рації говорити про їхню 
завантаженість. Вона, ця завантаженість, 
у плані кіровоградських баз існує тільки, 
як термін.

Коротко кажучи, над питанням про ефектив
не використання баз слід глибоко замислитись 
як міському та обласному комітетам по фіз
культурі і спорту, так і обласним радам спор
тивних товариств. При цьому ні в якому разі 
не забувати, що користуватись найкращими 
базами бажають і колективи фізкультури.

Нам здається, що потрібно доповнити карти
ну ще деякими відомостями, йдеться про те, 
що в місті е істотні резерви. Насамперед спо
руди СК «Зірка», яким за значенням, безпе
речно, належить пальма першості в Кірово
граді. Зараз воші на ремонті.

Ніяк йе закінчиться будівництво спортивного 
залу облради «Спартака». Не обладнано й її 
водну станцію. Нарешті, вже чимало років, з 
великими «паузами» споруджується комплекс 
для ДЮСШ № і міськвно.

Зрозуміло, як спортивна громадськість за
цікавлена в якнайшвидшому введенні до ладу 
цих споруд. Але разом з тим не може не тур
бувати питання, чи готояі міські та обласні 
спортивні організації до нормального викорис
тання цих споруд?

Рейд, проведений нашими газетами, 
виявив дуже істотні вади в цьому відно
шенні. Зрозуміло, що вони позначаються 
на ході змагань за програмою V-! облас
ної спартакіади, заважають раціональній 
підготовці до У-ї літньої Спартакіади Ук
раїни. Докорінно поліпшити становище 
—. завдання номер один усіх спортивних 
організацій.

Рейдова бригада: М. РОДОХЛЄБ— 
зав. відділом інформації та спорту 
«Кіровоградської правди», Б, НО* 
ВАК — спецкор «Спортивної газети», 
Ю. ЛІВАШНИКОВ — спецкор «Мо
лодого комунара».
м. Кіровоград,

• СТАРТИ У-ї ОБЛАСНОЇ

НАЙСИЛЬНІШИХ 
ВИЗНАЧЕНО

Нещодавно в Малій Висці відбулися зональні змагаиня об
ласті з волейбола серед команд четвертої групи (в залік У-ї 
обласної спартакіади).

Першість виборювали чоловічі та жіночі команди Новоар- 
хангсльського, Добровелнчківського та Маловисмівського 
районів.

Напружені поєдинки тривали два дні. Відмінно провели 
ігри команди господарів. І волейболісти і волейболістки по

сіли перші місця. Друге місце за чоловічою та жіночою 
командами Новоархангельського району.

Слід відзначити незадовільну підготовку волейболістів 
Добровелнчківського району, які не змогли на рівних конку
рувати з іншими командами. Крім того, суддівська колегія 
не допустила до участі в змаганнях жіночу команду Добро- 
всличківського району: за команду були заявлені спортсмен, 
ки, що за віковим цензом не мали права виступати в таких 
змаганнях.

Поєдинки волейболістів проходили також в Голованівську, 
Петровому та Онуфріївні. За підсумками виступів чоловічих 
та жіночих команд перше та друге місця в четвертій групі 
вибороли спортсмени Малої Виски та Петрового.

Ю. ГАДЖІЕВ.

В ЧЕРНІВЦЯХ—ПОРАЗКА

• ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

НОВІ МАРШРУТИ
Сорок тисяч туристів — робітників, колгоспників, студен

тів та школярів мандрували цього року за путівками Кіро
воградського екскурсійного бюро. Поряд з місцевими, осво
єні також маршрути до Москви, Ленінграда, Києва, Львова. 
Одеси, Полтави, по Південному узбережжю Криму.

Організація активного відпочинку трудящих за путівками 
пихідного дня — така мета нових маршрутів, розроблених 
працівниками екскурсійного бюро. Щойно розроблено новий 
маршрут до Світловодська.

Першими скористалися цим видом відпочинку робітники 
та службовці Кіровоградського заводу тракторних гідроаг
регатів. За два дні туристи під час автобусної екскурсії 
ознайомилися з містом енергетиків, побували на електро
станції, шлюзі, брали участь у морській прогулянці.

Спеціальне^ місце було відведене для любителів рибної 
ловлі. І грибники мали можливість наповняти свої кошики.

В найближчі дн| за путівками вихідного дня трудящі Кі- 
ровоградщипи матимуть змогу відпочивати в Черкасах, Кри
вому Розі, Миколаєві, ОЖсі.

О. ШВАРЬОВ, 
методист Кіровоградського екскурсійного бюро.

@ Наша адреса і телефони

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

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

СК 02549. Індекс 61197,

ФУТБОЛ

Перемога в цьому матчі була 
конче потрібна «Зірці». Адже кіро* 
воградці і футболісти «Буковини» 
перед черговим туром мали одна
кову кількість очок (по сорок од
ному) і відповідно займали шосте 
і п’яте місця в турнірній таблиці.

І ось зустріч в Чернівцях. Вже з 
перших хвилин гри футболісти 
обох команд демонструють високу

майстерність, м’ячем володіють бі
ля воріт суперника то господарі, то 
гості. В кіровоградців, здається, 
визрів момент, щоб відкрити раху
нок. Але Олексій Кацман не ско
ристався цією пагодою. Знову — 
атакують господарі поля. І на 65-й 
хвилині матчу форвард «Букови
ни» Г. Росс виводить свою коман
ду вперед. Отже 1.0 на користь

чернівецьких спортсменів. Господ 
дарі поля знову намагаються до
могтись переваги, щоб закріпити 
успіх. -Але воротар «Зірки» 
В. Юр’єв повсякчас заслуговує 
похвали уболівальників, 1 тренер 
нашої команди високо оцінює йо
го гру-

Зрівняти рахунок кіровоградцям 
так і непощастило.

Попереду в «Зірки» матчі в Іва” 
но-Франківську і Львові.

Ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 14 ЖОВТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Для школя
рів. «Світ захоплень», (М). 
10.40 — Художній фільм «До
живем до понеділка». (М). 
12.20 — Телевісті. (К). 12.30 — 
Телефільм «Зустрічі». «Тетя
на», ПІ серія. (Кіровоград). 
17.00 — Рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС — у жит
тя, «Комплексна механізація».

(Чернівці). 17.15 — Для школя
рів. «Турнір умілих-70». (М). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 - 
Для школярів. «ФІзкульт-при- 
віт». (К). 18.50 — «Барви ве
селки». (Львів). 19.20 — «Се
ло, п’ятирічка дев’ята». Ви
ступ секретаря парторганізації 
колгоспу «Іскра» Олександ- 
рівського району тов. Шкура
та. (Кіровоград). 19.30 — Теле
фільм. (Кіровоград). 20.20 — 
«Радянська Україпа-71», (Кі
ровоград). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.00 — Телефільм 
«Зустрічі». «Тетяна». НІ се
рія. (Кіровоград). 22.10 — Ого
лошення. (КІровоірад). 22.15 — 
«Пісні нашого краю». (До
нецьк). 22.50 — Міжнародні 
кінні змагання на приз міста 
Пардубіце. (Чехословаччина). 
23.20 — Телевісті. (К),

ДРУГА ПРОГРАМА. 19,20 - 
Від з’їзду до з’їзду. «Я країни

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

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

сонця робітник», (Дніпропет
ровськ). 21.00 — Художній
фільм «Цар та генерал», (К),

ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Художній 
фільм «Картковий будино
чок». (М). 11.45 — Для шко
лярів. «Юність гімнастки», 
(М). 12.15 — Телевісті. (К). 
12.25 — Телефільм. «Зустрі
чі». «Котел». IV серія. (Кі
ровоград). 10.35 — Голубий 
екран школярам. Українська 
література для учнів 9 кла
су. «Панас Мирний», (Кірово
град). 17.00 — «Світ твоїх за
хоплень». (Донецьк). 17.40
— Телевісті. (К). 18.00 —
Програма передач. (К). 18.05
— Телефільм «Перша доро
га». (М). 18,30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 
19.00 — Програма «Час». (М). 
19.30 — Пленум композиторів 
РРФСР. Симфонічний кон
церт. (М). 22.00 — Міжнарод
не життя. (К). 22.30 — Теле
фільм «Зустрічі». «Котел», 
IV серія. (Кіровоград),

П’ЯТНИЦЯ, » жовтня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Командири срібних 
стріл», (К), 11.35 — Шкільний

скрап. Українська літератур*** 
для учніи 8 класу. І. П, Кот
ляревський. «Енеїда». (К), 
J2.05 — Телефільм, «Зустрічі»,'■ 
«Дорога додому». V серія. 
(Кіровоград). 18.5U — Телевіч 
зійний народний університет. 
(К). 17.30 — Атлас народів
СРСР, Кара-Калпацька Авто
номна область. (М). 18.00 —> 
Для дітей. «Читай — місто», 
(Донецьк). 18.30 — Телевісті, 
(К). 19.00 — «У пас п гостях 
«Соціалістична культура». (К), 
19.45 — «День за днем», 
Інформаційна програма. (Кі
ровоград). 20.00 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 20.05 — Те
лефільм. (Кіровоград). 20.15
— Програма «Час». (М). 20.45
— Українське кольорове теле?
бачення, Фільм-копцерт «Піс
ня і праця», (К). 21.40 — Тс« 
лефільм, «Зустрічі». «Дорога 
додому». V серія. (Кірово
град). 22.45 — «Наші гості», 
(К). 23.05 — Концерт, при
свячений 400-річчю Держав» 
мої капели Берліна. (НДР/, 
24.00 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА, 1W 
~ Від з’їзду ДО 3‘Илй-' 
Л. Усачов, Л, Залата — «Ко
муністи». Ораторія. (Дніпро- 
петровски), 21.40 — Худо ж»
ній фільм «Необачний 
шлюб», (К).
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