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Делегація радянської молоді 
в ОАР

КАЇР. (ТАРС). 8 грудня в Каїр для участі в 
Тижні дружби молоді СРСР і ОАР прибула ра
дянська делегація на чолі з першим секретарем 
ЦК ВЛКСЛ1 Є. ЛІ, Тяжельииковим.

Делегацію зустрічали перший секретар ЦК 
Організації Соціалістичної Молоді ОАР, член 
ЦК Арабського Соціалістичного Союзу Муфід 
Шехаб, представники єгипетської громад
ськості.

На прес-конференції в Каїрському аеропорту 
Є. ЛІ. Тяжельпиков подякував єгипетських дру
зів за теплу зустріч і передав братерський при
віт радянської молоді народові і молоді ОАР, 
підкреслив солідарність радянської молоді з 
молоддю ОАР в боротьбі за повну ліквідацію 
наслідків ізраїльської агресії і відновлення ми
ру на Близькому Сході.

Кожен єгиптянин знає, сказав у відповідь 
Муфід Шехаб, що дружба з Радянським Сою
зом і його підтримка допомогли арабському на
роду вистояти в самий важкий період.

інформаційне повідомлення
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

7 грудня 1970 року відбувся Пленум Центрального Комітету КПРС.
Пленум заслухав і обговорив доповіді заступника Голови Ради Міністрів СРСР, 

Голови Держплану СРСР тов. М. К. Байбакова «Про Державний план розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 рік» і міністра фінансів СРСР тов. В. Ф. Гар- 
бузова «Про Державний бюджет СРСР на 1971 рік».

Пленум ЦК КПРС вирішив скликати черговий XXIV з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу ЗО березня 1971 року.

Наприкінці на Пленумі виступив Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. 1« 
Брежнєв.

Пленум ЦК КПРС прийняв в обговорених питаннях відповідні постанови.
На цьому Пленум ЦК закінчив свою роботу.

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС
ПРО ДАТУ СНЛИНАННЯ XXIV З’ЇЗДУ НПРС

СКЛИКАТИ ЧЕРГОВИЙ XXIV З’ЇЗД комуністичної ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ЗО БЕРЕЗНЯ 1971 РОКУ.

В ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС
про проекти Державного плану розвитку 

народного господарства СРСР
і Державного бюджету СРСР на 1971 рік

Схвалити в основному проекти 
Державного плану розвитку народ
ного господарства СРСР і Держав
ного бюджету СРСР на 1971 рік.
лДоручити Раді Міністрів СРСР

внести на розгляд Верховної Ради 
СРСР проект плану розвитку народ
ного господарства СРСР і проект 
бюджету СРСР на 1971 рік.

І

У КОМІСІЯХ
Постійні комісії Ради Союзу і 

Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР завершили роботу над 
планом розвитку народного гос
подарства СРСР і Державним 
бюджетом СРСР на 1971 рік та 
звітом про виконання бюджету за 

! 1969 рік, що їх має розглядати
сесія Верховної Ради СРСР.

У постійних комісіях було утво
рено 18 підготовчих комісій, зав
дання яких полягало у вивченні 
показників плану, бюджету і зві
ту про виконання бюджету по ок
ремих галузях народного госпо
дарства та союзних республіках, 
а також у підготовці проектів

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

палат Верховної Ради СРСР
висновків щодо них. До складу 
підготовчих комісій увійшло по
над 200 депутатів. Результати їх 
роботи розглянуто на пленарних 
засіданнях планово-бюджетних 
комісій палат Верховної Ради 
СРСР.

Галузеві комісії і комісії в спра
вах молоді та по охороні приро
ди обох палат заслухали доповіді 
підготовчих комісій про підсумки 
їх роботи, схвалили проекти вис
новків щодо плану, бюджету і 
звіту про виконання бюджету.

Комісії доручили головам пла
ново-бюджетних комісій Ради

Союзу і Ради Національностей 
П. Я. Розенку і К. М. Герасимову 
виступити на засіданнях палат із 
співдоповідями по доповідях про 
народногосподарський план і Дер
жавний бюджет СРСР на 1971 
рік. * * *

7 грудня в Кремлі відбулося 
засідання мандатної комісії Ради 
Національностей Верховної Ради 
СРСР.

Мандатна комісія перевірила 
повноваження депутатів, обраних 
по окремих виборчих округах за
мість померлих депутатів.

(ТАРС).

У Президії
7 грудня у Кремлі відбулося 

засідання Президії Верховної Ра
ди СРСР. Було обговорено питан
ий/ зв’язані з проведенням дру- 
гої сесії Верховної Ради СРСР
восьмого скликання.

Президія взяла до відома ін
формацію голів планово-бюджет
них комісій про попередній роз
гляд постійними комісіями палат 
Верховно» Ради- СРСР поданих Ра
дою Міністрів СРСР плану і бюд
жету та висновки планово-бюд-

Верховної Ради ЄРСР
жетних комісій -Ради Союзу і Ради 
Національностей по Державному 
плану розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1971 рік, Дер
жавному бюджету СРСР на 1971 
рік і звіту про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за. 1969 
рік.

Президія розглянула матеріали 
комісій по сільському господар
ству, законодавчих передбачень, 
по промисловості, по транспорту, 
і зв’язку, по будівництву і про
мисловості будівельних- матеріа-

лів, по охороні природи палат 
Верховної Ради СРСР про підсум
ки обговорення громадськістю 
проекту Основ водного законо
давства Союзу РСР і союзних 
республік, Інформацію в цьому 
питанні, подану головами цих ко
місій, Президія взяла до відома.

На засіданні було розглянуто 
також інші питання.

Вів засідання Голова Президії 
Верховної Ради СРСР М. В. Під- 
горний.

, (ТАРС).

Всесоюзна Центральна 
Рада Професійних Спілок 
і ЦК ВЛКСМ спільно з 
міністерствами і відом
ствами з листопада 1970 
року до липня 1971 року 
на підприємствах про
мисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, гро
мадського харчування, 
комунального та побуто
вого обслуговування, мі
ського господарства, бу
довах, в колгоспах та 
радгоспах, в проектних 
та конструкторських ор
ганізаціях, установах 
науки, культури, охоро
ни здоров’я проводять 
Всесоюзний громадський 
огляд використання ре
зервів виробництва і по
силення режиму еконо
мії в народному госпо
дарстві. Мета огляду — 
успішне виконання захо
дів, розроблених в зв'яз
ку з Листом ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про поліпшення вико
ристання резервів вироб
ництва та посилення ре
жиму економії в народ
ному господарстві».

В ході Всесоюзного гро
мадського огляду колективи 
підприємств, організацій, ус
танов, колгоспів ід радгос
пів керуються завданнями, 
поставленими в Листі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Го
ловну увагу звертають на 
підвищення продуктивності 
праці, раціональне викорис
тання трудових ресурсів, 
впровадження в промисло
вість нової техніки, досяг
нень пауки, більш ефективне 
використання машин, меха- 

Інізмів, устаткування, скоро
чення строків та підвищення 
якості будівельно-монтажних 
робіт, удосконалення органі
зації праці та виробництва на 
науковій основі, механізацію 
трудомістких та ручних ро
біт, впровадження передо
вого досвіду, підвищення 
ефективності роботи всіх ви
дів транспорту, підвищення 
врожайності сільськогоспо
дарських культур та продук
тивності тварин, поліпшення 
використанії» земель, водних 
ресурсів, а також техйіки І 
мінеральних добрив, зміц
нення трудової та виробничої 
дисціїрліііи.

Для заохочення колєкі 
тинів підприємств союз

них, согозно-республіквн. 
.ських і республіканських’ 

; міністерств:та відомств^— 
переможців Всесоюзного 
огляду використання ре
зервів виробництва і по
силення режиму економії 
в народному господарстві 
встановлені дипломи 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

З метою широкого за
лучення трудящих рес
публіки до активної учас
ті в організації і прове* 
денні Всесоюзного гро
мадського огляду вико
ристання резервів вироб-

38 
ЗАВОЮЄ 
дшои?
ннцтва і посилення режи
му економії, президія Ук
раїнської Республікан
ської Ради Профспілок і 
ЦК ЛКСМ України прий
няли спільну постанову,в 
якій запропонували об
ласним радам, республі
канським, обласним, мі
ським, районним, фаб
рично-заводським коміте
там профспілок, облас
ним, міським і районним 
комітетам, первинним ор
ганізаціям ЛКСМУ ра
зом з господарськими ор
ганами взяти активну 
участь в організації і про. 
веденні Всесоюзного гро
мадського огляду вико
ристання резервів вироб
ництва і посилення режи- 
му економії.

Згідно з положенням цро 
огляд потрібно створити на. 
підприємствах і в організа
ціях, на будовах, в радгос
пах і колгоспах комісії по 
проведенню огляду, до скла
ду яких залучити спеціаліс
тів, передовиків і новаторів 
виробництва, представників 
громадських організацій.

До проведення огляду слід 
широко залучити постійно 
діючі виробничі наради, ор
ганізації ВТВР і НТТ, гро
мадські творчі об’єднання 
трудящих — громадські кон
структорські, технологічні 
бюро, групи нормування і 
економічного аналізу, пости 
«Комсомольського прожекто
ра», ради І загони технічної 
творчості молоді.

Результати огляду бу
дуть оцінюватися сумою 
коштів економії, ш.о 
одержана від впровад
ження прийнятих пропо
зицій трудящих, підви
щення фондовіддачі, зни
ження трудових витрат п? 
впробівіцтво одиниці про. 
лунці?, зекономленої міль, 
кості сировини, матеріа
лів, металу, палива, 
електроенергії (в карбо
ванцях, тоннах, метрах 
і т. п.) при умові вико
нання державного плану 
по всіх техніко-економіч-«. 
них показниках.

Матеріали для па город. 
жєііня дипломами колек
тивів підприємств і орга
нізацій союзних міні
стерств і відомств будуть 
подаватися облпрофра- 
дами і обкомами ЛКСМУ 
за погодженням з Укр- 
профрадою і ЦК ЛКСМУ 
до ГО'липня 1971 року.



2 стор. 4 „Молодий комунар“- 10 грудня 1970 року.-

ч ЄРЕЗ кілька днів, 14 
грудня, в нашій об

ласті розпочнеться На
родний фестиваль укра- 
інських радянських філь

мів, Присвячений'XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП Украї
ни. Цей фестиваль — подія ве
ликого значення в культурно
му житті Кіровоградщини, яка 
може йти у порівняння лише з 
Тижнем української радянської 
літератури, що проводився у 
нас восени у дні святкування 
125-річчя з дня народження 
І. К. Карпенка-Карого.

Громадськість області з ве
личезним інтересом постави
лась до ідеї проведення На
родного фестивалю україн
ських радянських фільмів. І це 
цілком природно. Адже кіно, 
за висловом Володимира Іллі
ча Леніна, найважливіше з усіх 
мистецтв. Кіно — це могутня 
ідейна зброя партії у комуніс
тичному вихованні трудящих і 
особливо молоді. Як ніяке інше 
мистецтво, воно має здатність 
впливати водночас на розум і 
серце глядача.

Визначаючи роль кіномис
тецтва на сучасному етапі ко
муністичного будівництва, ЦК 

І КП України у привітанні II 
з’їздові Спілки кінематографіс
тів України підкреслював: «Всі 
жанри, всі форми кіномис
тецтва, озброєного методом 

І соціалістичного реалізму, під
порядковані єдиній меті — ко
муністичному вихованню на- 

I роду. Кіно покликане утверд- 
I жувати в свідомості людей 

принципи комуністичного С8І- 
I тогляду, почуття радянського

патріотизму І пролетарського 
інтернаціоналізму».

Українське радянське кіно
мистецтво з честю виконує цю 
настанову партії. Протягом ос
танніх років українські кіно- 
митці створили немало філь
мів, які одержали високу оцін
ку сучасників. Це — кінополот- 
на на історико-революційну 
тематику: «Загибель ескадри», 
«Бур’ян», «Гадюка», «Десятий 
крок», «Ескадра повертає на 
захід» та інші. Великою попу
лярністю користуються фільми

Про значні досягнення укра
їнської кінематографії свідчать 
і результати IV Всесоюзного 
кінофестивалю, який проводив
ся цього року в столиці Біло
русії, Так, приз і першу пре
мію за кращий історико-рево- 
люційний фільм присуджено 
картині режисера 
твєєва «Поштовий 
пущений студією 
Довженка.

Призи і премії одержали 
також повнометражна доку
ментальна стрічка «Іду до те-

Євгена Ма- 
роман», ви- 
імені О. П.

НАЙВАЖЛИВІШЕ
З УСІХ МИСТЕЦТВ
«Два роки над прірвою», «їх 
знали тільки в обличчя», де 
оспівуються бойові подвиги 
радянських людей в роки Віт
чизняної війни, А такий , чудо
вий фільм як «Тіні забутих 
предків», 
славу.

Двома 
фільмів, 
Київською і Одеською 
нулого і цього року 
такі хороші фільми, як «Пош
товий роман», «Родина Коцю
бинських», «Комісари», «По
вість про чекіста», «Шлях до 
серця», «Важкий колос», «Бі
лий вибух», «Вулиця тринадця
ти тополь», «Варчина земля», 
«Серце Бонівура», «В’язні Бо- 
мона», «Анничка».

завоював всесвітню

студіями художніх 
які є в республіці —

— ми- 
створені

бе, Іспанієї» (українська сту
дія документальних фільмів), 
фільми «Роздуми про сучасни
ка», «Наука про привиди», 
«Людина на землі» (всі три ви
пущені студією «Київнауч- 
фільм»).

Безперечно, в кіно, як і в ін
ших видах мистецтва, в останні 
роки провідною була ленін
ська тема. Кіномитці прагнули 
своїми засобами відзначити 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Про те, наскільки 
їм це вдалось, глядачі можуть 
судити, продивившись фільм 
«Родина Коцюбинських» та ряд 
інших кінотворів на історико- 
революційну та сучасну тема
тику, в яких автори сценаріїв, 
режисери, актори розповіли

про втілення в життя без
смертних ленінських ідей.

В дні Народного кінофести
валю буде широко розгорнута 
пропаганда кращих творів ук
раїнського кіномистецтва. В 
міських кінотеатрах і сільських 
клубах відбудуться зустрічі 
робітників, колгоспників, інте
лігенції, студентів та учнів з 
авторами сценаріїв, режисера
ми та провідними акторами 
українських кіностудій, буде 
організовано показ 
рення кінофільмів, 
щоб міськкоми, 
ЛКСМУ, комітети 
комсомольських 
взяли найактивнішу 
цих заходах, погодивши 
дії з планом проведення кіно
фестивалю в кожному місті, 
районі. Вони повинні потурбу
ватися, щоб в ці дні, які ста
нуть справжнім святом україн
ського кіно, в жодному залі не 
було вільних місць для гляда
чів, щоб дискусії по фільмах 
перетворились в пристрасну 
бесіду про високий обов’язок 
молодого сучасника перед 
Батьківщиною, про відданість 
молодого покоління справі 
Леніна і партії, про високі 
думки і світлі прагнення, яки
ми живуть наші юнаки і дів
чата.

Завдання всіх пропагандистів 
кіно — якнайкраще підготува
тись до показу фільмів фести
валю. А досвід, здобутий ни
ми в дні Народного фестива
лю, потрібно буде використо
вувати і збагачувати в подаль
шій благородній роботі по 
пропаганді творів радянського 
кіно.

та обгово- 
Потрібно, 

райкоми 
первинних 

організацій 
участь у 

свої

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

“А струм 
не ввімкнули“

В деяких гуртках комсо
мольської політосвіти з різ
них причин вже перші занят
тя були зірвані. Відчувалася 
нестача потрібної політичної 
літератури. Пропагандисти 
не мали своїх заступників. 
На заняттях в гуртках політ
освіти мало використовувався 
місцевий матеріал. Про ні та 
інші недоліки в організації 
комсомольської політосвіти 
Голованівським райкомом 
комсомолу йшлося в статЦ 
«А струм не ввімкнули...», 
надрукованій, в 7* 138 «Моло
дого комунара» від 17 листо
пада 1970 року.

Голованівський райком ком
сомолу зробив певні виснов
ки з критичних зауважень 
газети. Секретар його Г. Пет
ренко повідомила редакцію, 
що статтю було обговорено 
на засіданні бюро райкому 
комсомолу, на семінарі про
пагандистів та в кожній 
комсомольській організації.

Райком комсомолу разом з 
райкомом партії проводить 
семінари пропаганднетіп що
місяця. Створено резерв, про
пагандистів в первинних ком
сомольських організаціях.

Контроль за ходом полі
тичного навчання на місцях 
здійснюють члени та канди
дати в члени райкому ком
сомолу. Всім пропагандяс- 
там рекомендовано перед
платити журнал «Молодой 
коммунист» та комсомоль
ську періодику на наступний 
рік. Крім того, райком ком
сомолу через райспоживспіл- 
ку замовно необхідну для 
пропагандистів та слухачів 

гуртків політичну літературу. 
Нині вже одержано необхід
ні посібники дли слухачів 
гуртка «Бесіди про комуніс
тичну мораль». Відвідування 
занять становить зараз 95— 
100 процентів.

Райком комсомолу аігарав- 
ляв наявні недоліки -в полі
тичному навчанні молоді.

О. ГАЙКО.

АТЕЇСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

В агітпункті клубу ім. Крючкова заводу «Червона зірка» агітатори допомагають виборцям ознайомитись з радянським ви
борчим правом, знайомлять з біографіями кандидатів у народні судді. Фото М, ТЕРНЛВСЬКОГО.ЗУСТРІЧІзВИБОРЦЯМИ

На Кіровоградщині триває діяльна під
готовка до виборів народних суддів. Тру
дящі підприємств, колгоспів і радгос
пів, будівельних організацій висунули 
43 кандидати в народні судді. Всі нони 
зареєстровані виконкомами міських і ра
йонних Рад депутатів трудящих,'

Створено 25 лічильних комісій, про
ведені окружні наради, на 890 виборчих 
дільницях ведеться агітаційна робота 
за висунутих кандидатів.

Зараз розпочалися зустрічі кандидатів 
у народні судді зі своїми виборцями.

З будівельниками Побузького нікеле
вого комбінату,, залізничниками станції 
Ємнлівкм, хліборобами сіл Троянка і 
Молдавка Голованівського району зу
стрівся кандидат у народні судді Савен
ко Віталій Олександрович.

Віталій Олександрович тепло подяку
вав виборцям за високе довір’я, вияв
лене йому, молодому судді, і запевнив, 
що виправдає це довір’я, пильно стояти
ме па сторожі інтересів радянського на
роду, на варті соціалістичної законності.

ХРОНІКА комсомольського життя

ПІДВИЩУВАТИ РОЛЬ 
ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

Позавчора відбувся пленум Компаніївського рай
кому ЛКСМУ, Пленум обговорив завдання комітетів 
комсомолу но дальшому організаційно-політичному 
зміцненню шкільних комсомольських організацій і під
вищенню їх ролі в навчально-виховному процесі.

З доповіддю у цьому питанні виступив перший сек
ретар Компаніївського райкому ЛКСМУ Адам Ко
ротченко. В обговоренні її взяли участь: директор 
Червоновершської середньої школи М. О. Коноваяен- 
ко. старша піонервожата Губівської середньої школи 
Валентина Павич- секретар комсомольської організа
ції Першотравенської середньої школи Володимир 
Шмиголь. завідуючий райвно Г. А. Новицькнй- орга
нізатор позакласної роботи Компаніївської середньої 
школи, заслужена вчителька УРСР Л. Г. Кошова та 
інші.

На пленумі була заслухана також інформація про 
роботу бюро райкому ЛКСМУ та ряду комітетів ком
сомолу первинних організацій за період із серпня по 
грудень 1970 року. .

В роботі пленуму взяв участь і виступив з промо
вою другий секретар райкому партії В. Г. Поліщук.

У Кіровоградському будівельно
му технікумі відбулася конферен
ція на тему: «Наука та релігія про 
зміст життя», а якій взяли участь 
третьокурсники.

Виступаючі Коляда Володимир 
та Лебеденко Петро мову вели 
про те, як наука та релігія пояс
нюють життя та смерть людини, 
Показали шкідливість релігійного 
вчення з цього питання. Людмила 
Силич та Таня Кравченко розпові

ли про необгрунтованість віри в 
загробне життя.

Цікавим був виступ Ліди Кова
ленко про досягнення радянської 
медичної науки в лікуванні люди
ни, операціях на серці та пересад
ці окремих органів.

Соня Бродська та Іра Крестоль 
розвінчали легенди християнської 
релігії про лікування «святою»

водою та обмани, які використо
вувала церква для свого збага
чення, показуючи «чудо» ікони, 
яка плаче. ’ -----

Виступили також Василь Каме- 
нецькнй, Віктор Обереже.

Учасники конференції перегля
нули атеїстичні фільми.

П. ДМИТРЕНКО,

А ПУХНАТИХ
БІЛЬШАЄ

Щоранку і щовечора гомінливо «а кролефермі 
Туріянськбї восьмирічної школи. Спішать до своїх 
пухнастих підопічних юннати, несуть їм буряки, 
моркву. Турбот чимало, але й наслідки праці 
юних кролеводів радують: днями на заготівельний 
державшій пункт здано 100 кролів. До кінця ро
ку буде здано ще стільки ж. Підрахунки показу
ють, що вже в наступному році на фермі буде ви
рощено більше тисячі кролів.

Звернення туріянців — активно включитись у 
республіканське змагання за дальший розвиток 
кролівництва, вирощувати кролів у кожній шко
лі підхопили комсомольці та піонери всіх шкіл 
Новомиргородщини. Тепер у багатьох школах бу
дують кролеферми, вирощують кролів. Зокрема, € 
вже кролеферми у Коробчинській та Оснгнязькій 
середніх школах.

і. РОМАНЕНКО.
Новомиргород.

За вікном у пітьмі сотався дош. Не пе
реставав він аж до ранку, хіба що по
слабшав, змінившись на холодну І непри
ємну мжичку.

«Сьогодні вивозити кукурудзу на заго
тівельний пункт, — майнула в голові дум
ка. — Треба поспішати, негода ж».

І вій вже крокує на колгоспний двір, до 
автогаража. Там зміняти свого напарника 
треба. Кроки впевнені, вивірені.

От уже й гараж. А неподалік, ото пра
воруч, його машина.

Завідуючий гаражем був лаконічний:

— Зараз до контори, бери путівку — і 
на тік...

Через півгодини ігор Таціенко вів наван
тажену машину бруківкою. Так почався 
його трудовий день. Майже так почина
ється пін і в багатьох його ровесників.

На автомашині він трудиться всього 
кілька місяців. До цього жнивував. Водив 
степовими . гонами аСК-4». За час жнив 
Ігор зібрав 115 гектарів ранніх зернових. 
Надовго запам’ятався той день, коди від 
Імені правління колгоспу вручали перехід
ний вимпел за успіхи на жнивах. Не день 
1 не два паленів він на бункері комбайна.

— Ігор — наш кращий комсомолець. — 
говорить про нього В. П. Прядко, голова 
колгоспу «Рассвет».

Не кожен може сісти за штурвал степо
вого корабля, а потім змінити його на ба
ранку автомобіля. А ігор може.

— Як го добре бути там, де в даний мо
мент найбільш потрібний, ■— говорить 
юнак. ,

І не тільки добре. Оте «бупГтам, де най
більш потрібний» уже стало принципом 
у його трудовому житті.

Після роботи у вільну хвилину Ігор сідав 
за книги. * я

- Готуюся до вступу в Уманський сіль- і 
ськогосподпрський технікум. На відділ «е- V 
ханізації, — пояснює він. — Скоро іспятя.

А вранці знову крокуватиме на роботу. 
Все сказане вище — лише кілька штрихів 

до портрета мого сучасника. Про те, чнм 
він живе, про що думав і до чого прагне.

Розповідь ще не закінчилась, вона про
довжується. 1 доповню« її наше сьогоден
ня.

В. ЯВТУШЕНКО. 
смт. Головапівськ.
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Д. ЦВЯТУРАЄВ

НАУКОВИЙ
Радянським учитель... Яким він пови- 

ніж бути? Які риси визначають його 
щаине обличчя, поведінку, смаки, упо
добання, ставлення до нашої дійсності? 
Що і як він повинен робити, щоб заво
ювати авторитет серед населення, се
ред дітей, щоб а Гідністю і честю про- 
нести крізь усе своє життя факел ро
зумного, доброго, вічного, освітлюючи 
шлях до знання? Відповісти на ці запитан. 

значить прочитати 
цій. списати гори паперу.......... _ _ „„„„
риса, той єдино можливий у даному ра
зі коефіцієнт, до якого зводяться усі 
відповіді це інтелектуальне обличчя 
педагога, його загальноосвітній рівень. 
Для підвищення цього рівня в нашому 
інституті існує багато ефективних і дійо
вих заходів. І одним з них є гурткова 
робота — залучення студентів до нау
кового життя інституту, романтики твор
чих пошуків.

Про один різновид, одну грань цієї 
роботи я й хочу розповісти — про наш 
літературно-науковий гурток, яким ке
рує старший викладач, член Спілки 
письменників України- М. К. Смоленчук.

Лише за останні два роки студенти 
здійснили експедиції для вивчення жит
тя і творчості українських радянських 
письменників — наших земляків І. К. 
Микитенка і Ю. І. Яновського. Гуртківці 
Анатолій Саржевський, Олександра Мо
торна, Тетяна Вірченко, Тетяна Волокова 
І Анатолій Недяк їздили на батьківщину 
Микитенка у село Рівне, де зустрічали
ся з прототипами героїв його п’єс, опо
відань, повістей. Так, з розповіді старо
жила С. М. Ланецького виявилось, що 
вчителька Микитенка Лідія Іванівна Бу- 
лич стала прототипом Глафіри Іванівни 
З повісті «Гавриіл Кириченко — шко
ляр». Історія сім’ї Сахнів, які жили в Рів
ному, лягла в основу написання повісті 
вбрати».

Другокурсники Надія Уманчик, Ва
лентина Суха і автор цих рядків їздили 
Э село Нечаївку Компаніївського райо
ну, де протягом 1920—1922 років Мики- 
Тенко працював фельдшером і в той 
Же час вів широку культурно-освітню 
роботу серед селян. Тут він засновує 
драмгурток, з великим успіхом ним

цикл лек- 
Але є одна

керує, виконує у виставах головні ролі. 
В цьому, глухому на той час, селі він 
пише свої перші Твори, пильно приди
вляється до життя селян, ДО майбутніх 
«ероів своїх творів. З розповідей ста
рожилів ми дізнались про ті події в 
пореволюційному селі, які згодом знай
шли відображення у творах письменни
ка.

Важливим був результат експедиції
Дудник, Л. Тетірко, В. Буриленко у 

село Маєрово Компаніївського району. 
Студентки на основі свідчень старожи
лів села розв язали спірне до цього ча
су питання про місце народження Ю. І. 
Яновського. У шкільних підручниках та 
й в усій іншій спеціальній літературі 
твердиться, що Юрій Яновський нара
дився у Єлисаветграді. Але коли гурт- 
ківці вислухали розповідь Килини Чор- 
нухи, яка чудово пам’ятає дитячі і 
юнацькі роки Юрія Яновського, стало 
ясно, що письменник народився в селі 
Маєрово.

Згодом правильність нашого висновку під
твердила газета «Літературна Україна» від ЗО 
жовтня цього року. В статті С. Плачинди «Де 
народився Юрій Яновський» 
підтверджується місце його 
село Ліаєрово 
ня Тетяпівка).

Не менш 
гуртка була 
радянської 
щині.

Назавжди, 
несуть гурткіаці найщиріші спогади про 
поїздку разом з письменниками на ху
тір «Надію» під час святкування 125- 
річчя з дня народження І. К. Карпенка- 
Карого, численні зустрічі і розмови з лі
тераторами. Уявляю, якою радістю сві
титимуться очі дітей, коли, наприклад, 
при розгляді біографії О. Є. Корнійчу
ка чи О. Т. Гончара можна буде пока
зати автографи письменників. А такі 
автографи є о кожного гуртківця. Зараз 
учасники гуртка працюють в обласному 
архіві, де знайомляться з культурним 
життям області у 20—ЗО роках.

Кістяк літературного гуртка становлять сту
денти II курсу філологічного факультету ук
раїнського відділення. Н. Паламарчук. Л. Ко
зак, О. Кудренко, Л. Вербова, В. Гавснко. 
Л. Тетірко. 3. Зеленяк. Л. Польова — ось ті 
члени гуртка, па яких можна завжди і у всьо
му покластись, довірити будь-яке найскладні
ше доручення з певністю в обов’язковому йо
го виконанні. З початку навчального року у 
роботу гуртка включилися студенти першого 
українського. Але в їх діяльності ще відчу
вається деяка скованість. Та пройде небагато 
часу І першокурсники стануть повноправними 
його членами, учасниками всіх його зачинань.

В. БЄЛІНСЬКИЙ, 
студент Кіровоградського педінсти
туту, староста літературно-науко
вого гуртка.

документально 
народження — 

КомпанІТвського району (колнш-

важливою подією у житті 
участь у Тижні української 
літератури на Кіровоград-

крізь усе своє'життя про-

НА КОНКУРС 
«ВУЛИЦЯ моя*

•*?“***•

То тільки здасться, що пам’ятники історії безмовні. Вслухайтесь! І ви по
чуєте і пісню пращурів-степовиків, і революційний гімн, і веселий гамір свят
кових колон.

Вслухайтесь! Вони розповідають.

ПРО РЕВОЛЮЦІЮ І її БІЙЦІВ,.

„НА КРИЛАХ 
ПОЕЗІЇ"

У нашій школі почав працювати гурток авторів-початківців. На 
заняттях ми обговорюємо прочитані книги, читаємо свої вірші.

Недавно гуртків«) випустили перший номер нашої літературної 
газети «На крилах поезії», в якому вміщені вірші Пслі Жури, 
Валерія Швеця, Людмили Белінської.

Вірші гуртківців ми записуємо до альбому, який після закін
чення школи подаруємо своїм шефам — учням восьмого класу.

Леонід СТУКАЛО, 
староста літературного гуртка, 

с. Перемога Олександрійського району.

ПОЛТАВСЬКА
села Галущина Гре влітку цього року сповнилось 100 років, а 
Даниловичу Кривню влітку ць и х и 3 молодих ро- 
його дружині Домн’ьії Петрі 1,1 музикою. Без його участі 
Вів Остап Данилович за^"л сел7УЛюбов до музики він 
йе відбувалося жодне всс,лла в- плавиукам ПотомствениЙ 
Врпщепнв своїм ДІТЯМ, НСТпучснтального ансамблю
Хлібороб і зараз грає в цимбалах. Нс-
сільсьхого клубу, викоиу® соло ,а г,р иа районному ог- 
Шодавио він з великим успіхом виступив

Ы .лату В.«™» ‘“,7'Г'кСКлГа и»т«хР-і- РЛТЛО-

І
... лспагть Ус КоршівКоломийсько- ІПАНО-ФРАИКіВСЬКА ОБЛАСТЬ. . якій впкарбувано 

Г0 району відкрито л\смор‘а'„ Першої світової війни, як мед- 
«лова: «В цьому селі в Р«ьі1 р м ; Ульянова — сесгра 

:тра російської армії, перебувала м.
* —   «-А V ¥ Л Л т 11 & - «З 15 — » г— . . -т

I «гетра російської армії, перебувала м. і. ™
і соратник В. І. Леніна»« „п,ишнм>му госпіталі — обладнано 

В Приміщенні ШКОЛИ — ПОО роботу, ІДО її проводила
«Уточок, де зібрано матеріалі гоідатів і селян Прикарпаття. 
Марія Іллівна Ульянова серед «л«а шк1льНого меморіально-

МГЛ.Ь ВОИШ^ «АК і Н>«1" *>«
ЖрЛшХли Георгій
Обирають нові

Постанова виконкому Рад робітничйх, 
селянських і чераоноармійських депута
тів повідомляє коротко, що колишній 
Двірцевій вулиці присвоєно ім’я В. І. 
Леніна 25 березня 1919 року.

Вслухайтесь і почуєте десятки голосів 
тих, хто кров’ю скропив і цю ось вули
цю, і напис, ще не бачивши його.

...Прогулюються люди. їх багато.*! раптом 
за рогом зринає сміливо «Марсельєза». То 
сигнал. Робітники відразу шикуються в коло
ни. Злітає вверх червоний прапор з написом: 
«Геть самодержавство!»; «Хай живе 8-годни- 
ннй робочий день!». Заметушились городові, 
засюрчали. Та й замовкли, бачачи, що ро
бітнича лавина їх може змести. Коли з'явили
ся солдати Таганрозького полку, поліція від
чула себе вільніше, накинулася на демон
странтів.

Це було І травня 1905 року. Це була перша 
в Єлисаветграді демонстрацій. А другого дня, 
в понеділок, почався загальний страйк ро
бітників.

Потім ще не рзз нинішня вулиця іме
ні Леніна, прилеглі — імені Карла Марк
са, площа імені Кірова були свідками 
робітничих демонстрацій. Вони були 
свідками і бурхливої радості, коли прий
шла звістка про повалення царського 
уряду, зборів і мітингів, що відбулися, 
коли перемогла Жовтнева революція.

Вже на другий день після цієї звістки ро
бітники заводу Ельворті прийняли таку резо
люцію: «Ми визнаємо тільки ту владу, яку 
висунув II Всеросійський з'їзд Рад робітни
чих. солдатських і селянських депутатів».

В ході впертої боротьби з меншови
ками більшовики Єлисаветграда у ве
ресні 1917 року створили самостійну 
партійну організацію, яка в своїй діяль
ності керувалася рішенням VI з’їзду 
партії, і розпочали посилену боротьбу 
проти меншовицького і правоесерів- 
ського засилля в Радах робітничих і се
лянських депутатів.

За завданням ЦК РСДРП(б) і Ради На
родних Комісарів у грудні до Єлисаает- 
града прибуває В. Володарський з гру
пою агітаторів-матросів. Він провів ве
лику роботу, виступаючи на мітингах і 
зборах, роз’яснюючи програму і декре
ти Радянського уряду.

На честь цієї події колишня Олександ- 
рівська вулиця з 25 березня 1919-го ро
ку носить ім’я Володарського.

Не без виливу посланців Центру робітники 
заводів Ельворті па зборах 7 грудня заявили: 
«Стоячи на сторожі завоювань революції, про
ти своїх братів робітників і солдат Петрогра
да і інших міст, що борються за загальну 
справу, не підемо, а всіляко їх підтримаємо 
і ніяким буржуазним партіям і організаціям 
затопити свободу в братській крові не до
пустимо». А через два тижні, 19 грудня, ро
бітники заводій Ельворті. Шкловського, Гом- 
берга на міському мітингу одностайно поста
вили вимогу «негайного переобрання Ради, 
яка тепер не виражає волі широких робітни
чих мас» і створення такої Ради, яка б пов
ністю стала на захист Інтересів робітників.

? 21 грудня 1917 року з ініціативи біль
шовиків така Рада була створена. До 
президії Ради ввійшли більшовики Гуля- 
ницький, Шканд, Поволоцький.

Так • крокувала Єлисавегградом ре
волюція.

... На початку 1904 року за дорученням 
Леніна до Єлисаветграда приїздить і 
очолює більшовицьку організацію Ар
тем (Ф. А. Сергеев). Під іменем Вікто
ра його знали на заводах, на фабриках, 
у військових частинах. Виступав сміливо, 
відверто, переконливо.

Про ті події нагадують не лише до
кументи, а 
лись вона 
квітні 1932 
ма.

В музеї

й вулиця імені Артема. По
звалася Павловською, а з 

року їй присвоїли ім’я Арте-

В музеї ви можете познайомитись із 
життям Олексія Гмирьова. Його прислав 
до Єлисаветграда в 1905 році Микола
ївський комітет РСДРП для зміцнення 
організації, Поет-революціонер, вихова
ний ленінською «Искрой», вмів знайти 
стежку до людського серця. В резуль
таті його пропаганди 136-й Таганрозький 
полк повністю перейшов на бік рево
люції. '> • • »

Гмирьов був страшний для самодержавства 
І своїм поетичним словом.

Він, як і Горький, вітав бурю, що набли
жалася:

«Здравствуй, гром, здорово, буря! 
Твою силу, мощь любя, . 
Как блистание лазури. 
Мы приветствуем тебя». 
Тож у жовтні 1907 року його 

запроторити за грати. «0 років і 
ремної каторги» — такий був 
вётградського окружного суду.

Олексій Гмирьов у 25-річіібму

постаралися
8 місяців тю- 
вирок Єлнса-

цим було революційне не
важка і напружена боротьба 

за

А перед 
редгроззя, 
за створення марксистської партії, 
зміцнення її рядів.

Якщо ви по Ленінській пересічете ву
лицю імені Карла Маркса і завітаєте до 
обласного краєзнавчого музею, то мо
жете з успіхом продовжити подорож а 
минуле.

Олексій Гмирьов у ^річному віці помер в 
Херсонській каторжній в’язниці. Але слово йо
го живе ,1 понині. Композитор Дмитро Шоста
кович на вірші Гмирьова написав хороші пое
ми «Страченим», «Вони перемогли», знамени
ту Одинадцяту симфонію «1905 рік», яка удо
стоєна Ленінської премії.

У нинішньому Кіровограді є вулиця Імені 
Гмирьома, і меморіальна дошка на одному з 
будинків повідомляє: «Цю вулицю 24 липня 
1967 року названо ім’ям поета-революціонера 
Гмирьова О. М. (1887—1911 рр.)».

Та пройдемося знову Ленінською, зу
пинимось перед будинком під № 2.
Цей палац був збудований в 1848 році 
спеціально для того, щоб приймати там 
царя і його свиту. А в оічні 1918-го він, 
цей палац, одержав зовсім інше приз
начення.

Меморіальна дошка нагадує: «В цьому 
будинку в січні 1918 року знаходились 
Військово-революційний комітет і штаб 
Червоної гвардії Єлисаветграда».

Сюди йшли люди з своїм щастям і 
роздумами, йшли, щоб одержати зброю 
і добру пораду. Йшли поодинці і група
ми.

До речі, про зброю. В кінці 1917-го і на по
чатку 191S-ro року відчувалася її нестача. 
Особливо гостро постало це питании тоді, ко
ли щойно організована Черщиіа гвардія по
чала готуватися до рішучої {сутички з гайда
маками. - ч, ! -

І от одного хмурого січневого вечора зібра
лися члени ревкому і члени штабу червоно- 
гвардійців па засідання. Обговорювали план 
роззброєння і знешкодження гайдамакіи.

— Наш загін налічує трохи більше 600 чо
ловік, — доповів начальник Червоної гвардії 
більшовик Михайло Чернншов. — Озброєння 
погане.

— З такою кількістю багнетів гайдамак не 
здолаємо, треба робітників озброювати, — 
вставив Шканд.

— Це вірно, але де ж зброю брати? — не
то запитав, не то сказав сам до себе Чер- 
ніішов. >

— Де? — у топ йому додав Гуляницький. — 
Поцікавимось на станції. Безвихідного стано
вища не може бути.

А через кілька днів. 20 січня 1918 року, Гу- 
ляннцький і Чернншов рйом з робітниками 
Замулсиком, Безверхим, Приходьком та інши
ми захопили на залізничній .станції кілька 
вагонів зброї — гвинтівки, кулемети, дві гар
мати, боєприпаси.
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ДОМУпросив показувати мені

суперечки

з гантелями,вправ

я. Спробуйтетак, як

звісно,

• БАСКЕТБОЛ

ЗА МУЖНІСТЬ

обізнаніс- 
спортивні

4 стор,

сьогодні не 
він, Йосип

• ДО ПОРТРЕТА УЧИТЕЛЯ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

спартакіаді 
проводилась 
проживании, 
ропі взяло

мені його учня, і я вам 
вчителя.
про вчителя фізкуль-

Чемпіонами області 
юніори КІровоград- 
житлово - сксплуата- 

конторн № 7.
час проведення

Його замінюють

„Молодий комунар“

силами представники кожного

При 
кімнатах, на 

майданчиках 
... 282 різноманітних
гуртків та секцій. В облас-

Йосипа
ТАЄМНИЦІ“

10 грудня ІО’іО року

ХОЧ ЛИСТИ НЕ БУЛИ НАДРУКОВАНІ

НА ЗАНЯТТЯ ВЧАСНО
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10. Ои — Для дітей, 
чому?». (Москва). 
Науково - популярна 
«Здоров’я». (Моск- 
— Музичний турнір

м. Кіровоград, аул, Луначарського, 36. 
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А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА. 12 ГРУДНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.20-Гімнас- 
тика для всіх. (М). 0.45—Нови
ни. (М).
«Що. як, 
10.30 —
програма 
на). И.ОО _ .. .
міст. Горький — Мінськ. 12.00 
— Кольорове телебачення. «То-

Тираж 49 200,.

V ТОСЬ сказав:
— Покажіть 

одкрию все про
А мова йшла

тури.
Я, звісно, не 

вихованців Йосипа Зоро. Вони самі при
мусили мене звернути на них увагу. 
З’юрмившись біля вікна в шкільному ко
ридорі, сперечалися. Своєю 
тю про історію спорту, про 
події вони просто здивували.

А потім з’ясував, що такі 
точаться майже щодня. І це почалося 
з тих пір, як вчитель фізкультури Йосип 
Зоро організував у школі-інтернаті 
спортивний вечір. В його програмі були 
конкурс знавців спорту, комбінована

якій запис вальсу. 1 Йосип Зоро почи
нає знайомити своїх учнів з новим 
комплексом гімнастичних вправ.

А оце він готується до уроку в деся
тому класі. Здається все просто: подіб
не було і дві години тому. Але ж ні, він 
перегортає свій щоденник, приглядаєть
ся до вирізок з брошур, журналів. Там
— схеми нових гімнастичних вправ, ак
робатичних етюдів тощо. Зачиняє спорт
зал. І сам пробує зробити все чітко 
і красиво. Бо фізкультура — то гар
монія рухів, то сила, то музика м'язів.

Нарешті він з'являється перед десяти
класниками. Високий, стрункий, в бла
китному спортивному костюмі. Хлопці 
в захопленні: що сьогодні скаже їм ці
кавого Йосип Борисович?

Знооу, як і завжди, одна хвилина од- 
межована від програми:

— То хто вчора забив першого гола 
московським динам.іьи.ям?

А потім вже кілька хвилин визначає 
для бігу, для звичайної розминки. Далі
— новий комплекс 
штангою.

— Зробіть точно 
так зробити.

Всі знають: їм,
зрівнятись з вчителем. Бо 
Зоро — чемпіон міста, кращий стрибун, 
волейболіст, він призер обласних зма
гань. Але хлопці намагаються насліду
вати свого вчителя. І це їм в якійсь мірі 
вдається.

* * *
Тільки одного чекає Йосип Зоро: внпогодн- 

лося б. Тоді знову можна було б проводити 
уроки надворі. І ось настала така нагода ~ 
випав сніг. Він заходить в спортивний зал і 
звертається до учнів:

— Беріть сапи — І в парк.
Сани, звісно, в школі не одні. їх — більше 

ста. Тож вистачає їх не лише для одного 
класу. Йосип Борисович навіть запропонував 
помірятися силами всім учням школи-па за
сніженій гірці. На санчата сіли 260 школярів. 
Справжня спартакіада! Знову визначались 
найспритніші, найбільш винахідливі і завзя
ті.

А на лижах''— прогулянка по алеях парку.

естафета, атракціон «Пройти- мінне по
ле», естафета «Біг в мішках», показові 
виступи спортсменів...

* * * -.і
Отже, перше знайомство з вихованця

ми вчителя фізкультури Йосипа Зоро 
відбулося. А через півгодини він сам 
розповідав про кращих спортсменів 
школи-інтернату № 1, Довідуюсь, що з 
600 учнів — 131 виконав норматив спор
тивного розряду. Першорозрядницями, 
наприклад, стали гімнастка Люба Ле- 
вендюк і волейболіст Микола Залібов- 
ський, до складу збірної області вклю
чено легкоатлеток Валю Ушакову та 
Галину Пересип, тенісистку Віру Герун. 
Серед його вихованців — сім чемпіонів 
області, А найбільша гордість Йосипа 
Зоро — його хлопці з світловодського 
«Авангарду», які взяли верх в ниніш
ньому році над всіма футболістами Кі- 
ровоградщини.

Найбільш масові спортивні секції, які 
згуртував Йосип Зоро — то легкоатлетична, 
баскетбольна 1 волейбольна, настільного те- 
ніса, спортивної гімнастики, кульової стріль
би, Спортсмени школи-інтернату № І щороку 
виборюють призові місця па всіх спартакіадах 
міста.

Пробую поставити перед ним запитання 
так, щоб він все-таки сказав про початок сво
єї діяльності, про свої «таємниці». А він рап
том про спортивні споруди. Розповідає, як з 
старшокласниками обладнував стадіон, як 
будували баскетбольні та волейбольні май
данчики, доводили до ладу легкоатлетичні до
ріжки і гімнастичне містечко. Все зроблено 
своїми руками!

* *
З усього побаченого і почутого стає 

зрозумілим, що першочерговим завдан
ням перед собою Йосип Зоро ставить те, 
щоб допомогти дітям полюбити фізкуль
туру, захопитись по-спраожньому спор
том.

Ось він прийшов на урок. Три хвилини 
вистачило для нього, щоб розповісти 
про радянських гімнасток, які стали чем
піонами світу. Потім включає плівку, на

ВІД РЕДАКЦІЇ: Друкуючи розповідь про вчителя фізкультури Світловод- 
ської школи-інтернату № 1 Йосипа Зоро, ми сподіваємось, що його колеги, 
наші громадські кореспонденти продовжать розмову про педагога, який по
кликаний зробити фізично розвиненими своїх вихованців. Хай кожен одкриє 
таємниці своєї діяльності, хай читач скаже своє слово про фізкерівника шко
ли, якого він знає.

* * *
Щодо масових спортивних змагань. 

Йосип Зоро сам би не справився з їх 
організацією, якби ие десятки громад
ських фізоргів. Нещодавно, наприклад, 
йшла підготовка до кросу на приз «Зо
лота осінь». Попередню підготовку 
команд дб змагань перевіряли активіс
ти. І під час поєдинків діяли громадські 
судді.

Готуються школярі до зимової спар
такіади. Після уроків, у вихідні дні міря
ються 
класу. І не завжди молодий вчитель сам 
може прийти сюди.
кращі спортсмени — громадські фізор
ги, яких він підготував для школи.

... Він щойно повернувся з виборчої 
дільниці. Як агітатор, зустрічався з жи
телями свого мікрорайону. Сів було до 
столу, щоб переглянути свіжі газети. 
Та ось знову встав, почав одягатися.

— Яв спортзал ДЮСШ,
В ДЮСШ — він теж своя людина. 

Після закінчення Томського педагогічно
го інституту працював тут тренером, ди
ректором. Тепер регулярно його запро
шують до школи на змагання (Йосип Зо
ро — суддя республіканської категорій 
з волейболе.

Він йде сюди, щоб відкрити дітям свої 
«таємниці», вивести своїх вихованціо на 
дорогу сильних, загартованих, мужніх...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара»: 

м. Світловодсмк.

І
варнстш» передвижників». (Мо
сква). 12.30 — «В ефірі — «Мо
лодість». Москва — Таллін. 
13.30 — Народний телеупіиер- 
ситет. (Москва). 15.00 — Наша 
афіша. (Київ). 15.05 -- Тете- 
фільм «Прага взимку». (Київ).
15.25 — «Сковорода на Харків
щині». (Харків). 15.55 — '-На 
меридіанах України». (Київ).
16.25 — «У світі тварин». «Тва
рини Африки», (Москпа). 17.25 
— «Пошук». (Москва). 18.00 — 
Для дітей. Лялькова вистава. 
(Київ). 18 50 — «Хліб—усьому 
голова». (Київ). 19.30 — «Зуст
річ з піснею». (Львів). 20.30— 
Програма «Час». (Москва). 
21.00 — «Література І сучас
ність». (Київ). 22.15 — Телеві
зійний художній фільм «Сек
ретна команда «Чупага» (1 се
рія. (Київ).

НЕДІЛЯ. 13 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. (М). 
9.15 — Новини. (М). 9.30 —
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Телевізійний ка
лендар. (М). 10.30 — Програма 
Грозненської студії телебачен
ня. (М). 12.00 — Для школя
рів. «Крила нашої Батьківщи
ни». Третій тур олімпіади з іс
торії радянської авіації. (М), 
13.00 — «Від з'їзду до з’їзду». 
Літературна передача. 
(Херсон). 13.30 — Музичний 
кіоск. (М). 14.00 — Для школя
рів «Сурмач». (К). 14.50 —
«Кроки п’ятирічки». Виступ 
міністра чорної металургії 
УРСР т. Куликова. (Дніпро
петровськ). 15.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту,

Тепер вже ніхто не 
здивується, коли почує, 
що в будинкоуправлінні 
починаються старти спар
такіади чи просто влаш
товується матч найсиль- 
ніших футбольних 
команд мікрорайону. В 
Кіровограді, наприклад, 
це вже стало звичним.

Житлові організації 
області намагаючись за
лучити до фізкультурно
го руху ще більше моло
ді, повсякчас дбають 
про спортивну базу, за
лучають до цієї справи 
фізкультурних активіс
тів. Особливо помітне 
пожвавлення на спор
тивних майданчиках під 
час літніх канікул. Саме 
в цей час сюди прихо
дять майже всі школярі, 
які проживають в том/ 
чи іншому мікрорайоні.

Нині працівники будин- 
коуправлінь обладнали 9 
Ленінських кімнат, більше 
50 спортивних майданчиків. 
Лише на придбання спорт- 
Інвентаря, на будівництво 
спортивних споруд при бу- 
дннкоуправліннях витрачено 
15 тисяч карбованців. “ 
Ленінських 
спортивних 
працює

ній заочній 
«Юність», що 
теж за місцем 
в нинішньому . 
участь 8225 підлітків з усіх 
9680. В змаганнях на приз 
газелі «Пионерская прав
да», «Шкіряний м’яч» бра
ли участь 600 футбольних 
команд (10372 юних футбо
ліста), 
стали 
ської 
ційної

За
спартакіади знову зрос
ла спортивна база: побу
довані нові майданчики, 
відремонтовані кімнати 
для юних спортсменів.

Тепер йде підготовка 
до стартів 197І року. 
Гуртуються при кожно
му будинкоуправлінні 
фізкультурні активісти, 
разом з комсомольськи
ми працівниками, пред
ставниками комунально
го господарства готують 
спортивні майданчики, 
на яких почнуться поє
динки юних хокеїстів. 
На черзі — лижні про
гулянки за місто.

Щоб налагодити робо
ту з дітьми в зимових 
умовах, житлоуправлін
ням мають нині допо
могти шефи з шкіл, під
приємств області. Багат
шими слід зробити про
катні пункти, де в будь- 
який час діти могли б 
взяти для себе лижі, 
ковзани, інший необхід
ний інвентар.

Д. БАДІЯН, 
інженер обласного 
житлоуправління.

ПОВЕРНЕННЯ 
РЕКОРДУ

Найсильиіша людина 
на землі 29-літній сту
дент з міста Шахти Ва
силь Алексєєв повернув 
нашим штангістам світо
вий рекорд в ривку у дру
гій важкій вазі. Па чем
піонаті ’1 аїЛетів «Труда» 
він підняв снаряд ва
гою в 177 кілограмів. 
Це на 0,5 кілограма кра
ще досягнення, що нале
жало фінові Калеві Лах- 
денранте.

(ТАРС).

ОПЛЕСКИ

Те, що зустріч між жіночими команда
ми обласної Ради ДСТ «Авангард» і фа
культету фізичного виховання педінсти
туту буде принциповою і по суті відпо
вість на запитання, хто буде чемпіоном 
міста, знали всі. Перед цим студентки 
переграли своїх суперниць з інституту 
сільськогосподарського машинобуду
вання — 54:32. Спортсменки «Авангар
ду» теж мали успіх, вигравши в баскет
болісток «Спартака» (47:18),

І ось поєдинок найсильнішчх. Обидві коман
ди претендували на перше призове місце ре
ально. По напрузі спортивної боротьби, по 
калейдоскопу змін найгострішнх ігрових си
туацій, по чіткості комбінаційного почерку бу
ло зрозуміло, що цей матч баскетболісток — 
один з пайприваблнвіших.

За п’ять хвилин до кінця другої поло-

вини гри, отримавши п ять персональних 
зауважень, поле покидає стержньовий 
гравець «Авангарде» В. Протає. А суперо 
ники з радістю: тепер проти п’яти сту
денток грає лише три авангардівки. 
Троє—проти п’яти! Здається, кінець зуст
річі можна передбачити. Але гра далі 
проходила проти всіх законів логіки, 
Авангардівки демонструють неабияку 
майстерність і мужність. Ось уже й рів
ний рахунок (73:73). Додаткову п’ятихви« 
линку тріо «Авангарду» Л. Сушина, 
Н. Нижникова, І. Захарченко проводять 
теж блискуче. І лише на останніх хвили
нах матчу студенткам пощастило «вир
вати» перемогу — 89:88.

Отже, володарі перших двох призо
вих місць—визначені. На третьому—бас«> 
кетболістки інституту сільськогосподар
ського машинобудування.

В. СУРЖАН,
м. Кіровоград.

Фото М, Тернавського.

(М). 15.30 — Спортивна переда
ча. 16.15 — «Кроки п’ятиріч
ки». Виступ міністра хімічної 
промисловості СРСР т, Костан- 
дова. (М). Ю.ЗО—Кольорове те
лебачення. «Клуб кіномандрів- 
никівж. (М). 17.30 — «Владики 
бел масок». »Міф про Форда». 
(ЛІ). 18.00 — кольорове телеба

чення. Хокей. Міжнародний тур. 
пір на приз «Известий». Шве- 
ціяСРСР, (М). 20.30 — Програ
ма «Час». (М). 21.00 — «Від 
з’їзду до з’їзду». «Таланти 
твої, Україно». Звітують Черні, 
вецька та Хмельницька облас
ті. (Чернівці). 22.10 —• Телеві
зійний художній фільм «Сек
ретна команда «Чупага». (К). 
Ні серія. 23.30—«Камертон доб
рого настрою». (Запоріжжя),

З проханням допомогти зверталися до редакції учні Пап. 
тазпвської школи Звам янського району, які живуть В 
с. Троянці. Вони не мали змоги вчасно добиратися до' шко» 
ли через те, що дорога була поганою,

І озібратися у цьому і допомогти учням ми попросили го» 
лову правління колгоспу ім. Дзержннського В. Г. Ллінькова. 
ось що він повідомив; «Дорога на село Трояпку, по Якій 
ходив автобус і діги їздили до школи, була розмита ппеод- 
ком. Зараз нона повністю відремонтована, учні, які скаржи
лись в.листіі мають змогу вчасно потрапляти на заняття»,

ПЕРЕДПЛАТУ ОФОРМЛЕНО
&мовкІвхи Олександрійського району І. Коваль« 

постіАннм передплатником «Роман-газеты» та жуп« 
ПЧЯтІ сиегп:> • Щ°ГО року йому відмовлено у перед,
мбгтн Йому ВПД0ІІНЯ* Тов' Ковальчук просив редакцію допФ 

И°ГО "рохашія міі адресували начальнику обласного агент» 
КлП„ЛС, ЮЗДрІку!* Л' Тарану. Вій повідомив: «Тов. І. С. 
ÄBjßS?! передплата ,,а жур,Іал све*
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