
ЗАЯВАУРЯДУСРСР
Пе^н^°РПаЧрижи ЛонппшЧпрп УРЯДУ ПОСЛИ СРСР У Вашінгтоні, 
КНР Фоаниії і Лмг-°гД0Н пеРеАали цими днями урядам США.СРСР У "иЛ"Н|

нападі Ч5РанД|< і Великобританії. На таній
о цілому/ Шпл«°ііпмЕ2п!2?.ПНу™ питання ядерного роззброєння вооіа тУ'^ДО Д^°ВЛЄНОСТІ’ яна бУла 6 результатом пераго- 
ядепногп пп^пп0/^ охоплюдати як увесь комплекс заходів 
водять до цієї мети ТаК 0КР°МІ 3аХ0ДИ’ ЯКІ ЛОСТУПОВО під- 
«пппУгрго яА°Рного роззброєння, говориться □ Заяві
УР”ДУ ~.Р7Р^безумовно, сприяв би розв’язанню лроблеми за- 

м°іС%!Л°ВНОГЯІ роззброєння, благотворно вплинув би на 
пГпнпгН3Р°?НУ Обстановку, сприяв 5и зміцненню довір’я у 
відносинах між державами. (ТАРС).

ДЕРЖАВНІ прапори Радянського Сою
зу і Народної Республіки Болгарії на 

фоні червоних гвоздик. Така емблема 
фестивалю дружби молоді двох країн, 
який проходить на Україні з 22 по ЗО 
червня.

Триста робітників, селян, студентів, 
наукових працівників представляють 
Болгарію на фестивалі. Стільки ж їхніх 
радянських ровесників приїхало до 
Києва з усіх союзних республік.

Одне з головних завдань фестивалю, 
сказав у розмові з кореспондентом 
РАТАУ голова Комітету молодіжних ор
ганізацій УРСР М. І. Чоломбитько, — 
обмінятися набутим досвідом комуніс
тичного виховання молодого покоління. 
Учасники фестивалю на своїх семіна
рах обговорять завдання комсомолу по 
виконанню рішень XXIV з’їзду КПРС і 
X з’їзду БКП.

У Києві буде відкрито клуб фести
валю, де колеги за професіями поді
ляться виробничим досвідом. Свою 
майстерність продемонструють моло
діжні аматорські і професіональні ко
лективи. В кінотеатрах столиці Украї
ни розпочнеться фестиваль болгарських 
фільмів. Один з днів фестивалю при
свячується солідарності з героїчними 
народами Індокитаю. Обидві делегації 
працюватимуть на Всесоюзній ударній 
комсомольській будові — спорудженні 
кібернетичного центру АН УРСР. Учас
ники свята побувають в гостях у воїнів 
Червонопрапорного Київського військо
вого округу.

ГОСТІ 
УКРАЇНИ

Фестиваль на Україні — це свято не 
тільки його 600 делегатів. Найчисленні- 
шими учасниками фестивалю стануть 
його привітні господарі — комсомоль
ці і молодь України. Готуються прийняти 
гостей жителі багатьох областей рес
публіки, де кілька днів проведуть бол
гарські і радянські юнаки та дівчата. 
Вечори дружби відбудуться на бага
тьох підприємствах, у колгоспах, науко
вих закладах.

Перший фестиваль радянської і бол
гарської молоді, підкреслив М. І. Чо- 
ломбитько, сприятиме дальшому зміц
ненню наших братніх зв’язків, стане 
яскравим підтвердженням єдності 
країн соціалістичної співдружності.

* * ♦
У зв’язку з відкриттям і проведен

ням фестивалю дружби радянської і 
болгарської молоді до Києва прибули 
перший секретар ЦК Димитровської 
Комуністичної Спілки Молоді, голова 
Комітету в справах молоді і спорту при 
Раді Міністрів НРБ Іван Панев і перший 
сечоетар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжепьников.

(РАТАУ).

Після закінчення десятирічки комсомолка Тамара МАТВІЄНКО прийшла 
працювати на Кіровоградський завод радіовиробів. За короткий час освоїла 
професію монтажниці, стала однією з кращих виробничниць. Не зважаючи 
на те, що Тамара — наймолодша, монтажники обрали и сзоїм бригадиром. 
Бригада комуністичної праці Тамари Матвієнко щомісяця винонує план в 
середньому на 120 процентів. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Зустріч у товариша
П. Ю. ШЕЛЕСТА

22 червня 1971 року відбулася зустріч члена 
Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП Украї
ни П. Ю. Шелеста з керівником болгарської делегації 
на фестивалі дружби радянської і болгарської молоді 
першим секретарем ЦК ДКСМ головою Комітету в 
справах молоді і спорту при Раді Міністрів НРБ Isa- 
ном Паневим та кеоівником радянської делегації пер
шим секретарем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельниновим.

Під час бесіди Іван Панев та Є. М. Тяжельнинов роз
повіли про велике трудове і політичне піднесення, ви
кликане серед молоді двох братніх нраїн рішеннями 
XXIV з’їзду КПРС і X з’їзду Болгарської комуністичної 
партії, здобутки, з якими прийшли юнаки і дівчата 
Радянського Союзу та Болгарської Народної Респуб
ліки до фестивалю, про непорушні братерські зв’яз
ки радянської і болгарської молоді.

На бесіді був присутній перший секретар ЦК 
ЛКСМУ О. С. Капто.

(РАТАУ).

І

СВЯТКОВИЙ вигляд має Київ 
—столиця України, яка прий

має посланців Димитровсько- 
го комсомолу, учасників Пер
шого фестивалю дружби ра
дянської і болгарської моло
ді. 21 червня на Київському 
рокзапі, прикрашеному лозун
гами «Добре дошли другарі» 
— «Ласкаво просимо, друзі!», 
відбулася хвилююча і радісна 
зустріч — прибув поїзд з бол

гарськими учасниками фести
валю.

За народним звичаєм дівча
та в національних костюмах 
піднесли дорогим гостям хліб 
і сіль.

На мітингу, який перетво
рився на яскраву демонстра
цію непорушної дружби брат
ніх народів, виступив перший 
секретар ЦК ЛКСМУ О. С. 
Капто. «Цей фестиваль, — ска
зав він, — проходить у зна
менні дні, коли наш. народи, 
натхненні рішеннями XXIV з їз
ду КПРС і X з’їзду БКП, впев
нено йдуть по шляху, вказа
ному великим Лен,н.^’>’ исм

Перший секретар ЦК ДКСМ 
Іван Панев дякує за сердечну 
братерську зустріч. «Наша 
дружба, - сказав він, - бере 

. - початок з глибини століть, від 
р наших прадідів, які пліч-о-пліч 

билися за свободу Болгари. І 
якщо Болгарія нині впевнено 
йде по шляху соціалізму, то 
це завдяки тому, що існують 
Радянський Союз, КПРС, Д 
Тр?мку яких ми відчуваємо 
щРодняУ, щогодини. І Я хоиу 3.-

сонячні
з вами

певнити від імені Димитров- 
ського комсомолу і всієї бол
гарської молоді в тому, що 
поки б’ються наші серця, ми 
завжди і скрізь, і в < 
дні, і в бурі будемо 
разом».

На мітингу - зустрічі 
присутній перший секретар 
ЦК ВПКСМ Є. М. Тяжельников.

був

Ранком 22 червня в примі
щенні Київського Палацу піоне-

ДРУЖБА, БРАТЕРСТВО, ЄДНІСТЬ

секретар ЦК
Є. М. Тяжельников

рів та школярів відкрився 
семінар «Марксистсько-ленін
ське виховання молоді в дусі 
рішень XXIV з’їзду КПРС і X 
з’їзду БКП». У його роботі 
взяли участь делегати і почес
ні гості Першого фестивалю 
дружби радянської і болгар
ської молоді.

В короткому вступному сло
ві перший 
ВЛКСМ 
розповів про цілі і завдання 
семінару і висловив упевне
ність, що ця зустріч дасть ве
лику користь комсомольським 
організаціям обох братніх 
країн.

З доповіддю «Марксистсько- 
ленінське виховання молоді в 
дусі рішень XXIV з’їзду 
КГІРС» виступив голова Комі-

упевне-

секретар ЦК

тету молодіжних організацій 
СРСР, член бюро ЦК ВЛКСМ 
Геннадій Янаєв. ■ Про' X з їзд . 
БКП і про ідейно-політичне 
загартування болгарської мо
лоді розповів 
Димитровської Комуністичної 
Спілки Молоді Нікола Ненов.

Цього ж дня в Жовтневому 
Палаці культури урочисто від
крито клуб фестивалю радян
ської і болгарської молоді.

«Фестиваль — це нова віха 
в зміцненні дружби, розвитку 

контактів», — сказала 
Гінка Ди- 
бюро ЦК 
слова під- 
девіз клу-

наших 
на відкритті клубу 
митрова, член 
ДКСМ. І дійсно, її 
тверджує не тільки 
бу «Дружба, братерство, єд
ність», а й сама його програ
ма. В залах уже відкрито ви
ставку болгарських4 і україн
ських художників, присвячену 
боротьбі юного покоління 
планети за мир, демократію 
і соціалізм. У студії майстри 
живопису разом намалюють 
картину, яка відобразить теми 
миру і дружби.

Кожен день роботи клубу 
буде заповнений зустрічами 
колег за професіями. Тут про
демонструють свою майстер
ність танцювальні і художні 
колективи, відбудеться дитя

чий художній конкурс «Малю
нок на асфальті».

Прем’єрою художнього філь
му «Украдений поїзд», постав
леного кінематографістами 
Болгарії і СРСР, відкрито в 
Києві Тиждень болгарських 
фільмів. Він- проходитиме та
кож в ряді областей республі
ки, поріднених 
НРБ.

Старовинний 
Київ палко 
сланців молоді 

з округами

і вічно юний 
вітав по- 
сонячної Бол-

гарії. Колони автобусів, при
крашені емблемою фестива
лю, проїхали вулицями.

А ввечері всі делегати фес
тивалю взяли участь в урочис
тій церемонії, присвяченій 
пам’яті героїв минулої війни. 
Під барабанний дріб вони 
пройшли вулицею Січневого 
повстання до парку Вічної сла
ви. Попереду в супроводі по
чесної варти — бронетранс
портер з «Гірляндою слави». 
Урочисто і велично звучить 
музика «Аріозо матері», «Сте
пом, степом...»

Під звуки литавр учасники 
фестивалю кладуть «Гірлянду 
слави», сплетену з хвої і пере
виту червоними стрічками^ до 
підніжжя могили Невідомого 
солдата. На стрічці — напис:

з факела- 
лунають

потім від-

«Воїнам-героям від учасників 
фестивалю дружби молоді 
СРСР і НРБ».

Преклонивши коліна, учас
ники урочистого церемоніалу 
вшановують пам’ять воїнів, 
які загинули в боротьбі з фа
шизмом. У парку Вічної сла
ви, де вишикувались 
ми юнаки і дівчата, 
рушничні залпи.

На мітингу, який 
бувся, виступили колишній на
чальник штабу 17-ї повітряної 
армії, яка брала участь у ви
зволенні Болгарії від німецько- 
фашистських окупантів, гене
рал-лейтенант М. М. Корсаков, 
учасниця болгарського анти
фашистського руху Опору пол
ковник Поля Недялкова.

«Тут, біля овіяних славою 
арсенальських стін, — сказав 
від імені учасників мітингу 
фрезерувальник заводу «Арсе
нал» Віталій Карась, — ми за
певняємо Комуністичну партію 
і весь радянський народ, що 
онуки тих, хто штурмував Зи
мовий, діти тих, хто підняв 
над рейхстагом прзпор пере
моги, всім своїм життям ут
верджуватимуть на землі ко
мунізм. Якщо потрібно буде, 
ми готові віддати життя для 
захисту своєї соціалістичної 
Батьківщини».

Фестиваль дружби триває.

1. ДОБРОТІНА, 
А. ГРИГОР’ЄВ, 

(кор. РАТАУ).



„молодий комунар“

Однією
МЕТОЮ ЗДРУЖЕНІ

ського обкому комсомолу і Толбухін- 
ського- окружкому днем. Один вруба
ється за високу культуру землеробст
ва і краще впровадження комплексної 
механізації, другий —• за кращу орга- 

, нізацію інтернаціонального вихованка« 
первинній комсомольській організації. 
Переможці одержують празо поїздки 
на засідання клубу молодих механіза
торів, що проводиться щорічно у нас чи 
в Болгарії.

'% стор.

УСТР1Ч! ДРУЗІЗ — 
трудівників К і р о з о- 
градської області і Тол- 
бухінсьхого округу На
родної Республіки Бол
гарії стали традиційни
ми. Вже більше десяти 
років існують тісні кон
такти між трудящими 
нашої області і Толбу- 
ХІНСзКОГО округу.

Комсомольці й моло- 
колгоспу імені Дими- 

району,

І 
і 
І.

ді хлібороби 
тровз Зільшанського району, на
приклад, постійно листуються зі своїми 
болгарськими ровесниками із коопера
тиву імені VI! конгресу БКП, розповіда
ють про те, як виконують соціалістич
ні зобов'язання, яку участь беруть у 
громадській роботі, як навчаються і 
відпочивають. Тут стало правилом, що 
листи болгарських хліборобів зачиту
ють на комсомольських зборах, а по
тім передають на постійно діючу вис
тавку «У наших болгарських друзів», 
що відкрита з сільському клубі.

Постійні зз’язки існують між нашим 
заводом «Червона зірка» та ремонтним 
заводом № І з місті Толбухіні, між 
Кіровоградським зазодом тракторних 
гідроагрегатів і толбухінським підпри
ємством «Метал», між станціями Зна
м'янка і Падуене, між багатьма школа
ми...

Більше 100 комсомольських організа
цій підприємств, колгоспів, радгоспів, 
учбовий закладів постійно підтримують 
дружні зв'язки з відповідними організа
ціями Димитрівської Комуністичної 
Спілки Молоді Толбухінського округу 
Народної Республіки Болгарії.

і

ського окружного 
молу. Засідання 
вогрзді, де тоді 
ція окружкому 
шим секретарем 
Добрєвим. Тоді

ІЖНАРОДНИЙ КЛУБ 
молодих механізато
рів організаційно офор
мив змагання, що існу
вало і раніше.

Клуб цей організова
ний з травні 1969 року 
на спільному засіданні 
бюро Кіровоградського 
обласного і Толбухін- 

комітетів комсо- 
відбулось □ Кіро- 
перебувала деле-а- 
ДКСМ на чолі з пер- 

окружкому Желю 
ж була затверджена 

рада клуб/ для керівництва змаганням 
в складі десяти чоловік.

До ради ввійшли комсомольські акти
вісти, передовики сільськогосподарсько
го виробництва. Зокрема, від Кіровоград
ської області до иади ввійшли бригадир 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
еоархангельського району, нині лауреат 
премії Ленінського комсомолу, Герой 
Соціалістичної Праці Василь Моторний, 
тракторист колгоспу Імені Ватутіна К<- 

? •
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ЇЇАЙПОЧЕСНІША ПРОФЕСІЯ
13 ПРИВІТАННЯ ДВІЧІ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ, ДЕПУ

ТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР. БРИГАДИРА ТРАКТОРНОЇ БРИГА
ДИ ОРДЕНЛ ЛЕНІНА КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ КПРС НОВО- 
УКРАЇНСЬКОГО району о. в. гіталова учасникам засідать 
ПЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛОДИК МЕХАНІЗАТОРІВ ТОЛЗУ- 
К НСЬКОГО ОКРУГУ І КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Давня і традиційна дружба 
єднає хліборобів Толбухінсько- 
го округу Народної Республіки 
Болгарії і Кіровоградської об
ласті. Спільність мети і зав
дань, єдині стремління трудів, 
ників полів примножити доб
рими справами хліборобську 
славу, дати країні якнайбільше 
сільськогосподарських продук
тів об'єднують хліборобів рес
публік - сестер—Болгарії та 
України,

В накреслених Комуністич
ними партіями І урядами На
родної Республіки Болгарії та 
Радянського Союзу планах по 
дальшому зростанню сільськ«)- 
го господарства керівну роль 
повинні відіграти сільські ме. 
канізагори, ----------- ’
дарі землі, 
вирощують два колоски 
де до цього ріс один. Однією з 
найпочесніших професій є 
професія хлібороба, і робітни
ку, і вченому, і космонавту не

справжні гос по
миї трудові руки ----------- там,

ровоградсьного району Іван Коваленко, 
трактористка колгоспу «Родина» Мало- 
висківського району, делегат з’їзду 
ВЛКСМ Євгенія Сидоренко, від Толбухін
ського округу — бригадир молодіжного 
колективу по комплексній механізації 
с. Преселенці Димитр Стоянов, інженер 
Петро Драганов, механізатор Тодор: Ко- 
стадінов та інші. Почесним головою ра
ди клубу обрали двічі Героя Соціалістич
ної Праці, бригадира тракторної брига
ди ордена Леніна колгоспу імені XX 
з їзду КПРС Новоукраїнського району 
Олександра Васильовича Гіталова.

На раду клубу покладене завдання 
вивчення і узагальнення передового 
досвіду роботи молодих механізаторів 
двох сторін, заохочення кращих досяг
нень, сприяння дальшому прогресу у 
всіх сферах діяльності механізаторських 
колективів.

МОВИ
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ЗМАГАННЯ
і система заохочення 
були розроблені на пер
шому засіданні ради.

Згідно з положенням 
переможницею у зма
ганні буде визнано 
бригаду, 
найкращих 

створенні 
умов і в 

зв’язків.
показників

буде
яка доб'ється 

результатів 
соціально- 

налагодженні 
При оцінці 

беруться

в економіці, 
побутових 
двосторонніх 

економічних 
до уваги собівартість центнера зерна.

навантаження трактор «Бєла-
русь» і собівартість гектара м'якої 
оранки, а також затрати часу на вироб
ництво центнера продукції, оброблена 
площа, що припадає на одного механі
затора. Враховується процент механіза
торів, які заочно підвищують свою ос
віт/, плинність кадрів, культура польо
вого стану, умови для зберігання техні
ки і відпочинку механізаторів. Третім 
пунктом положення, передбачається об
мін думками а питаннях, що цікавлять 
бригаду, впровадження передового до
свіду радянських (болгарських) моло
діжних тракторних бригад у галузі 
комплексної механізації.

Для нагородження переможців зма
гання встановлені прапори Кіровоград-

а лю-
Болга-

-нього 
ради

йде зазіданнч

ЕРШ£ ЗАСІДАННЯ 
клуб/ відбулося 
тому 1970 року в І 
рії.

Ось що пре 
розповідає член 
клубу, бригадир комсо
мольсько - молодіжної 
тракторної бригади кол
госпу «Зоря комунїз-

лауреат премії Ленінського 
комсомолу, Герой Соціалістичної 
Праці Василь МОТОРНИЙ:

— Від Кіровоградсько" області о на
пруженій праці першість у змаганні і 
право поїздки в Болгарію здобули ком
сорг комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу «Дружба» Но- 
зоукраїнського району тракторист Ми
кола Давидов, трактористка з колгоспу 
імені Чапаева Компаніїзського району 
делегат ПІ з’їзду колгоспників України 
Олександра Непокрита та деякі інші 
товариші.

На засіданні члени клубу обмінялися 
інформацією про досягнення сторін, об
говорили питання підготовки і підви
щення кваліфікації механізаторських

На «рото: ліво
руч — кірозогряд- 
ці в одному з коо
перативів Тоя- 
бухінського окру
гу, праворуч — 
члени ради клубу 
3. Моторний та 
їм. Давидов серед 
болгарських 
неріп. 

24 червня 1971 року

кадрів, організації купьтурно-з відпо. 
ЧИНК'/ ЧЛЄНІ0 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОД:^ 
них тракторних бригад.

Багато уваги обидві сторони придф^ 
ли наукозій організації праці.

Розмова була цікавою тому, що обг> 
ворювалися питання, що стосуються і 
нас, і наших болгарських друзів, з ва. 
ликим зацікавленням говорили про даяь. 
ший технічний прогрес, про використав 
ня нових високопродуктивних сортіз 
сільськогосподарських культур, про гяи. 
боне вивчення технологи їх аирощення 
і головний економіст кооперативу з сел 
Преселенци Димитр Стояноз І тракта- 
ристка з Компаніївсьного району Олен, 
сандра Непокрита.

Наша делегація ознайомилася із 
життям і роботою молодих механіззто- І 
різ Добруджі, вивчила досвід окрему; 
колективів. Ми побували з молодіжних 
тракторних бригадах сіл Преселенци, 
Гуркозо, Сінокос, Стефанозо, Озчаро- 
зо та інших, зустрічалися з молоддю та 
відомими людьми.

На урочистому вечорі в місті їолбу-

хіні наша делегація від імені Кірово
градського обкому комсомолу вручила 
Червоні прапори комсомольській орга
нізації села Преселенці за кращу робо
ту по інтернаціональному вихованню 
молоді, комсомольській організації се
ло Лозманци — за успіхи по впровад
женню комплексної механізації польо
вих робіт.

Головний підсумок роботи клубу, ЙК 
відзначалося на першому засіданні, це 
той, що поліпшилось інтернаціональне 
виховання, стало ефективнішим соціа
лістичне змагання, підвищилась культу
ра землеробства і,значнть, урожайність 
сільськогосподарських культур. Наша 
комсомольсько-мояодтжна бригада, на
приклад, збільшила урожайність пшени
ці з 26,2 центнера з гектара в 1955 році 
до 44,5 центнера в 9970 році, кукурудзи 
на зерно відповідно з 54,3 до 79,1 цеъ 
мера з гектара.

РУЗІ З БОЛГАРІЇ
в тому числі і .3 Тол- 
бухінського округу ци
ми днями приїздять «а 
Кіровоградщину. «Лас
каво просимо, болгар
ські друзі!» — кажуть і 
залізничники Знам’янки, 
і робітники заводів та 
фабрик обласного цент
ру, і енергетики Свїтло- 

шахтарі Олександрії .всіводська, і 
хлібороби області.

обійтися без звичайного кусня 
хліба, вирощеного турботливи
ми рунами хлібороба. Це «об- І 
ре усвідомлюють механізатори.

Шлю найкращі побажайся 1 
учасникам засідання клубу 
подих їлеханізаторіз, кращим 
із кращих, тим, хто понпика- 

51а™ йправжнмй господа* 
рею РОДЮЧИХ АОПЇа і повести 
за собою Багатотисячні загони 
закоханих ,у свою професії«) 
-механі заторі а-кліборобіа.



«Істотно поліпшити 
позашкільну роботу з 
дітьми, розширяти мере
жу будинків піонерів, 
станцій юник техніків і 
натуралістів, дитячо- 
юнацьких спортивних 

і шкіл, а також інших 
дитячих закладів, зв’я
заних з вихованням під
ростаючого покоління, 
Зміцнити їх матеріальну 
базу».

(Із Директив XXIV 
з’їзду КІТРС).

Малюки були з захоп
ленні: перед ними по
клали кружельця зеле
них огірків, смажену пе
чінку, рум'яні пироги 4 
компот з свіжих суниць.

— Оце так стіл! — 
поважно сказав Сер-ін- 
ко Андрущак. І повто
рив улюблений вислів 
свого батька: «Сніда
нок сьогодні гвардій
ський».

А невдовзі вони з’юр
мились на подвір'ї дитя
чого садка. Старша гру
па хлопчиків і дівчаток 
збиралась у кінотеатр.

— Муль-п-пульті нам 
сьогодні покажуть, — 
лунало з гурту малю-

кіз. — От щоб про те, 
як заєць обдурив возка.

А інші квапились за 
своєю вихователькою о 
дендропарк.

— Я зараз вам пока
жу багато квіток, — 
сказала Лариса Іларіо. 
нівна Костогриз. — 0
розповім про різні сорти 
Дерев.

І вже на алеї:
— От хто мені скаже, 

якого кольору фіалка?
— Голубого. — відпо

віла Наташа Степаненко.
— Якраз ні, — запе

речив Сергійно Осадчий. 
— Фіалка — синя.

Вихователька враже
на запитанням Валі На- 
валерідзе:

— А якого кольору 
ранок? Мама каже, що 
сонячного.

— Неправда, — це 
вже Світлана Бондарен

ко. — Ранок — прозо
рий.

Після -мандрівки в 
парк малюки не могли 
нахвалитись побаченил*.

— А ми тепер знає
мо, яка горобина, — 
щебетала біля вихова
тельки Валентини Андрі
ївни Павленко Валя Ка- 
валерідзе. — І кленів 
там багато. А калини 
тільки один кущ. Най
кращі — тополі. Точні
сінько такі, як у буква
рі.

Пообідали. Чергові по 
групі Сергійко Осадчий 
та Наташа Степаненко 
допомагали няні приби
рати посуд. Вони гордо-

іВ цей час в області розгорнув- 
оя рух жінок на зміну чоловікам, 
що пішли на фронт. Одна з іні
ціаторів руху колгоспниця сіль
ськогосподарської артілі «Жов
тень»- :Кам’янського району Анто- 
ніна Власенко звернулася до сво
їх ровесниць з таким закликом: 
«Дорогі жінки-колгоспннці, ми не 
можемо спокійно спостерігати, як 
на кордони нашої Батьківщини 
напав кривавий фашизм. Наш по
чесний обов'язок стати на мшце 
братів, батьків і чоловіків, .що 
пішли иа фронт, і працювати з 
потрозною енергією. Серед нас. 
жінок, є багато таких, що опанува
ли спеціальностями трактористів і 
комбайнерів. Сядемо за машини і 
чесною працею будемо допомага- 
•чж -нашим чоловікам, братам і 
батькам виконувати всі сільсько
господарські .роботи в суворо 
встановлені строки і стахаиов- 
ською працею в колгоспах допо
можемо розчавити підлу фашист
ську гадину».

Це звернення знайшло багато 
послідовників у всіх районах об
ласті. Лише за перший тиждень 
війни працювати пішло 546 жінок, 
а всього на роботу в МТС перей
шли 703 трактористки. Проте ме
ханізаторських кадрів не виста
чало. Обком і райкоми партії 
вживали термінових заходів для 
підготовки трактористів і комбай
нерів з числа жінок. За короткий 
час було створено 83 курси по 
підготовці механізаторських кад
рів, на яких навчалось 2904 чоло
віки, серед них — 2493 жінки.

Д. КЛІОЄНКО

3. ВЧИТЕЛЬ СТАЄ ТАНКІСТОМДесятки тисяч кіровоградців на 
чолі з комуністами працювали на 
спорудженні оборонних рубежів, 
допомагали частинам Червоної 
Армії продуктами, одягом, фура
жем. На території Новомиргород- 
ського укріпленого району, на
приклад. трудящими області до 
20 липня 1941 року були споруд
жені оборонні смуги довжиною 
у 267 кілометрів.

Про активну допомогу трудящих 
області відступаючим частинам 
Червоної Армії красномовно свід
чить повідомлення Лолітуправлін- 
«я Південного фронту:

_ Наближення фронту ставило 
багато нових невідкладних зав
дань перед партійними і радян
ськими органами. Як і в інших 
ноифронтових районах країни, на 
Кіровоградщині, згідно з Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
від 22 червня 1941 року .*Лро во
єнний стан», усі фуннцй органів 
державної влади щодо оборони, 
забезпечення громадського поряд
ку І державної безпеки переходи
ли до військового командування, 
Місцеві органи Радянської влади, 
державні і громадські установи, 
організації й підприємства широ
ко сприяли військовому команду
ванню у використанні всіх сил І 
засобів для потреб оборони нраї- 
«и.

«Часто 'колгоспники і колгосп
ниці віддають свАй останній одяг. 
В цьому відношенні особливої 
уваги заслуговує жителька села 
Мар'янівки Новоархангельського 
району Кіровоградської області 
Сновиденкова Фросина Гнатівиа. 
У Червоній Армії служать її сіш 
1 зять. Вона нагодувала і перео
дягнула багатьох наших бійців».

У 'ЦІ тяжкі для (Вітчизни години 
люди переносили неймовірні труд
нощі, не шкодували сил і здо
ров’я для затримання просування 
ворожих військ. Багато робітни
ків навіть під час повітряних на
льотів не залишали цехів, а кол
госпники провадили збирання 
врожаю на ланах, які часто об
стрілювались з гармат або фа
шистських літаків.

За прикладом трудящих Моск
ви і Ленінграда в області створю
вались винищувальні батальйони 
І загони народного ополчення. На 
чопі їх стояли досвідизні партійні 
й радянські працівники, /Старі 
більшовики 3. ІИ. Спренжин/Т. ЙЯ. 
Гуляницький, М. 1. Радіонов, 1. 1, 
Иечаев, А. С. Яуценко, С. К. Коро
люй та Інші. Загони народного 
ополчення і винищувальні баталь
йони були першими формами во- 
«нної організації і відіграли важ
ливу роль у боротьбі з ворожими 
парашутистами, диверсантами та 
шпигунами, у справі охорони І 
зміцнення радянського типу.

На території області уже в лип
ні 1941 року діяли 32 винищуваль
них батальйони і 1615 груп спри
яння винищувальним батальйо
нам, до складу яких входило 
21877 чоловік.

1 Лише в 22 районах області в 
> загони народного ополчення всту

пило 66281 чоловік. У. місті Кіро»
І аограді було сформовано ополчем- 

еьну дивізію в складі 1630 бійців. 
Поряд з чоловіками у загонах на
родного ополчення області було 
11454 жінки. Вони охороняли 
«клади, мости, виробним? та адмі
ністративні приміщення, брали 
участь у рятувальних роботах 
після нальотів ворожої авіації, 
лоли активну боротьбу проти во
рожо? агентури та десантних па> 
рашутних груп яротианяк*.

.
(Продовження. Поч. й газетам 

эе Й та 22 червня).

Справжнім подвигом 
була евакуація промислових під
приємств, колгоспів, радгоспів і 
установ у тил країни. З ці напру
жені дні не знали спокою ні пар
тійні і радянські працівнини, ні 
рядові робітники і колгоспники. 
За кілька днів з міст Кіровограда, 
Олександрії, Знам’янки кірово
градські патоіотн евакуювали де
сятки заводів і —-— --
■везли майно, 
колгоспів та 
кваліфікованих 
сімей.

Обком партії ____________
перетворились у справжній штаб 
проведення цієї складної і бата, 
тогранної операції. Перший секре
тар обкому Ф. С. Горенков, голова 
облвиконкому В. П. Іщенко, члени 
бюро тг. П. К, Василина, І. М. Іг- 
натенко, 1. О. Колупаев, М. вд. 
Скирда, секретарі міськкомів і 
райкомів партії та голови міськ- 
райвиконкоміо систематично бу
вали «а підприємствах, з колгос
пах та радгоспах І на місцях ви. 
•рішузачи невідкладні питання, до
бивались суворого виконання за
твердженого графіку евакуації. 
Відчутну допомогу партійним ко
мітетам надавали профспілкові і 
комсомольські організації.

При наближенні фронту до при
міських районів обласні організа
ції і установи евакуйовувалися на 
тернгорію /Дніпропетровської, а 
потім Зорошиловградсьної облас
тей. На виконання постанови ЦК 
ЗКП(б), обком партії рекоменду
вав для політичної роботи в арміГ 
секретарів і членів обкому КП(б)У 
та секр9таріач райкомів партії 
тт. Ф. С. Горенкова, І. О. Колупа
ева, Ф. Г. Мартинова, Я. Л. Коже* 
м’яніна. С. В. Мунтяна, І. І. Силен
на, С. С. Швэця, Г. Г. Сидорова, 
X), ф. Ситника, С. Д. Бмчиоаа та 
багатьом інших-.

трудящих

підприємств, ви- 
худобу і техніку 
радгоспів, тисячі 
робітників та ї«

та облвиконком

Під натиском переважаючих 
сил противника радянські воїни 
змушені були одійти від своїх за
хідних кордонів. Але назіть у цих 
тяжких умовах боротьби бійці й 
командири Червоної Армії вступа
ли □ смертельну сутичку з воро
гом, показували зразки мужності 
і масового героїзму. Серед тисяч 
патріотів, які до останнього пат
рона боролись з ненависним воро
гом І на відступали із зайнятих 
позицій, було багато і наших зем- 
ллків-кіровоградців.

...Тимофій Максимович Шашло 
працював до війни директором 
Куцеволівської середньої школи 
Онуфріїв-.ького району. Війка 
примусила його змінити мирну 
професію сільського вчителя «а 
танкіста...

Це було в один в важких ! на
пружених днів, коли Червона Ар
мія з боями відступала па схід. 
Танкова рота, в якій служив Шаш
ло, дістала бойове завдання' від
бити у противника населений 
пункт Штепівку. Це село мало 
важливе оборонне значення — тут 
проходили дороги на Харків І 
Суми.

Шашло пішов у бій з першим 
□зводом. Як тільки оорожа арти
лерія виявила радянські танки, 
вона відкрила по них шалений во
гонь. Два ворожі літаки почали 
скидати на них бомби. Назустріч 
п’яти нашим танкам вийшли ві
сім ворожих. Рахунок відкрили 
наші танкісти. Через п’ятдесят 
хвилин фашистські машини пала
ли. А радянські воїни втратили 
три машини. Два танки — Тимо
фія Шашла і старшого сержанта 
Антона Горошка — вриваються о 
Штепівку. їх зустрічає густий ар
тилерійський вогонь і бомби. Танк 
Горошка горить, пошкоджена і 
машина Шашла. але вона лиша
ється слухняною в руках механі- 
ка-водія. Ще кілька хвилин — і 
танк палає. В бою за Штепівку 
Шашло знищив два ворожі танки, 
вісім гармат. Два члени екіпажу 
тяжко поранен», третього — Шаш- 
ло посилає до командира роти з 
таким донесенням: «Центр села 
взято. Треба його негайно закрі
пити. Танки першого взводу зго
ріли. Піхота відстала. Жду допо
моги. Шашло».

В цьому бою відважний воїн ав
томатом і гранатою знищує .понад 
десяток гітлерівців. Задвірками 
пробравшись до комори, з якій 
головорізи зачинили місцевих 
жителів і збирались підпалити, 
Шашло знищує німецьку охорону 
і цим врятовує життя радянських 
людей.

Далі він непомітно пробирається 
до нашої піхоти, яка залягла під 
артилерійським вогнем, і, помі
тивши вбитого командира, водо її 
о наступ. Гітлерівці не витопту
ють рукопашного баю, відсту
пають.

За мужність і винахідливість, 
проявлені з цьому бою, Тимофієві 
(Максимовичу Шашлу в листопаді 
1941 року було присвоєно звання 
-Героя Радянського Союзу.

(Далі буде).

пито себе називали офі
ціантами. А тим часом 
прийшле методист дитя
чого садка 'Валентина 
Василівна Тищенко і 
оголосила:

— Після сну — асі в 
актовий зал. На репети
цію хору і танцюваль
ного ансамблю...

1 отак щодня. Щасли
во І радісно живуть ма
люки з дитячому садку 
№ 44 міста Кіровограда. 
Він став.для них другим 
рідним домом. Педаго
гічний колектив, очолю
ваний Надією 'Павлівною 
Шевченко, намагається 
доглянути всіх 340 хлоп
чиків і дізчаток так. 
щоб вони завше відчу
вали теплоту і ласку, 
прищеплюють їм най- 
прекрасніші риси люди
ни, яка має зрости з ве
ликими пориваннями 
серця.

— Найбільша аідпозі- 
дальність лягає на тих 
виховательок, які пра
цюють с групі, де ми го
туємо малюків до шко
ли, — розповіла нам 
Надія Павлівна, коли ми 
завітали в дитячий са
док. І туди посилаємо 
найдоспідчонішик. Зде
більшого це ті, хто за
кінчив педагогічний ін
ститут, має практику 
роботи в школі...
і веде нас □ кімнату, 

де за маленькими сто
ликами позсідались зав
трашні першокласники. 
Одні складали принадні 
фігури з різнобарвних 
кубиків, Інші ліпили тва
рин з пластиліну, вирі
зали пташок з блакитно
го паперу. А потім Ла
риса іядріонівна покли
кала їх до вікна і сказа
ла:

— Зараз я вам прочи
таю кілька казочок з 
книжки «Чарівне горнят
ко»...

■Пізніше ми довіда
лись, що більшість вихо
ванців дитячого садка 
вже самі вміють читати, 
писати, розповідають 
почуті раніше казки, ди
тячі оповідання. І все то 
заслуга не лише вчите
лів, які працювали взим
ку з цими малюками в 
школі, де вони у верес
ні сядуть за парти. Це й 
старання вихователів 
дитячого садка.

... Сьогодні вони прий
шли сюди на випускний 
ранок. Дівчатка в білих 
і рожевих платтячках, 
хлопчики — у випрасу
ваних штанцях. У них 
нині свято. Вихованці 
старшої групи розпові
дали своїм батькам і 
гостям дитячого садка 
•вірші, співали іпісні,тан- 
■цювапи. І все з того, 
що вони навчились за 
роки перебування □. ди
тячому садку.

А потім їм бажали ус
піхів у школі.

І вони були щасливі, 
[ навіть горді з того, що 
завтрашня їхня мандрів, 
ка почнеться не від пі
щаної гірки. Перед ними 
розкриється цікава £ 
мудра книжка, яка пове- 
да цих маленьких гро
мадян нашої оаликої 
країни у неосяжні світи 
великого житті.

М. ШЕ8ЧУК.
Фото Ю. Лівашникова,

СКЛАДОВІ 
КОМПЛЕКСУ

у 'Кіровограді відбулася обласна нарада керівних при- 
цівкиків адмікістратнпник органів з участю других сек
ретарів міських І райоиик комітетів партії, заступників 
галів міських і районних виконкомів Рад депутатів тру
дящих.

З доповіддю сПро зюдання адміністративних органів 
по виконанню .рішень XXIV з'їзду КШ’С та XXIV з’їзду 
КП України» виступив секретар обкому .партії Л. Г. 
Кравченко. Основним завданням органів внутрішніх 
справ, наголосив доповідач є формування нової люди
ни. Ниві .все більшого значения набуває попередження 
правопорушень. Похід за підприємства і населені пунк
ти високої культури і зразкового порядку, ДІЯЛЬНІСТЬ 
товариських судів, комісій у справах неповнолітніх, ши
рока пропаганда правовик знань серед населення, иихо- 
паїшд на бойовик І трудових традиціях — всо по складові 
одного комплексу боротьби за людину,

У роботі наради взяли участь заступник міністра юс
тиції УРСР С. І. Рудик, завідуючий відділом адміністра
тивних 1 торгово-фінансових органів обкому КІІ України 
А, Д. Качав., заступник голови облвиконкому Б. 1Я. ’Іа- 
бакепко, секретар обкому ЛКСМУ 8. П. Кршиепич.

• - II.
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СТАРТИ П’ЯТОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ

ЗА КИЯНАМИ - КІРОВОГРАДЦІ
Дев'ять днів тому в турнірній 

таблиці V Спартакіади УРСР се
ред команд областей третьої гру
пи наша збірна знову : впевнено 
утримувала друге місце, набрав
ши в цілому 296,5 очка. Попереду 
були лише представники Київ
ської області (405 очок).

З Тернополя повернулись наші 
велосипедисти Сергій Симоненко, 
Валентин Тедоренко, - Анатолій 
Сулима, Віктор Сурков, які до- 
плюсували до загальнокомандних 
здобутків ще 36 очок,, зайняаши 
11-е місце. Авангардівець Ва
лентин Федоренко в груповій 
гонці був дев’ятим, а в команд
ній — Сурков та Сулима захопили 
десяту сходинку. • : г

І ось, нарешті, столичний стаді
он. Любителі легкої атлетики ві
тали найсильйіших спортсменів 
республіки. Всі чекали нового ре
корду в естафеті 4X100. Донині 
він дорівнював 40,4 сек. Лідерст
во одразу взяли столичні легкоат
лети — квартет в складі Валерія 
Лукаша, Петра Баритова, Миколи 
Полєнкова та Валерія Борзова. І 
їм не було рівних. Фінішний ре
зультат цієї четвірки (40,1 сен.) 
стає рекордним На другому міс
ці — одесити, на третьому — лег
коатлети Донецька. Кіровограді^ — 
на 11-му. А наша жіноча четвірка 
— на 14-му.

Напруженою була боротьба 
серед бігунів на дистанції 1500 
метрів. Тут переміг харків’янин 
Володимир Пантелей. А кірозо- 
градець Серафим Сергенчук піс
ля п’яти забігів вийшов на 14-те

місце. Принагідно нагадаємо, що 
наш земляк після другого забігу 
попереду пропустив лише ДВОХ 
своїх суперників,

Великі надії покладали кірозо- 
градці на студентку педагогічного 
інституту Катерину Заславець, яка 
стартувала з сиортсмеиами-п'.чти- 
борця.ми. Після двох видів зма
гань (стрибки у висоту та бар’єр
ний біг) вона закріпилась на сьо
мому місці. її результат — 1.713 
очок.

61 очко до здобутих раніше 
друзями по команді доплюсува- 
ли кіровоградські гімнастки. На
ші дівчата залишили позаду 
спортсменок Харкова, Львова, До
нецька, Запоріжжя, і о турнірній 
таблиці тепер вони четверті.

Знову продовжується боротьба 
легкоатлетів.

А поки що в турнірній таблиці 
команд областей третьої групи 
кіровоградці, як і раніше, другі. В 
них — 477 очон. В спортсменів 
Київської області — 623 очків, в 
представників Хмельницька — 
445.

Виступаючи на пер
шості республіканської. 
ради ДСТ «Авангард» з 
свортизної гімнастики, 
вихованка тренера Юзе
фа Толчинського Тетяна- 
Калінічева виконала 
майстерський норматив. 
Юна кіровоградка мала 
також успіх під час зма
гань серед іпйолярів 
республіки (в залік V 
Спартакіади УРСР).,

Фото Ю. Лівашникова. •

І ЩЕ 200 
РОЗРЯДНИКІВ

П’ятнадцять - учбових 
груп Бобринецького
сільського профтехучи
лища № 2 взяли участь 
у спартакіаді цього уч
бового закладу. Змага
лись легкоатлети і во
лейболісти, тенісисти і 
шахісти, гандболісти і 
баскетболісти, боксери і 
футболісти, всього — 
1070 юнаків та дівчат.

А ноли підбивали під
сумки спартаніади, вия
вилось, що більше 200 
спортсменів училища 
виконали розрядні нор
мативи.

Бобринчани тепер-се
ред лідерів зональних 
поєдинків, які точаться 
між представниками 
всіх сільських профтех
училищ області.

НА ДИСТАНЦІЇ-
ЛЮБА ПРОЗОРОВА

Ця коротка розповідь про звичайну, 
дівчину — струнку, світлооку, симпа
тичну. Оце зустрілась з Любою і, вирі- . 
шила написати про неї.

— Любо, розкажи про себе, — почи
наю з традиційного запитання. -

— Про себе? — перепитує дівчина і на 
якусь хвилину замислюється. — Та ні- ’ 
би немає нічого особливого: закінчила 
восьмирічку, тепер навчаюсь в Компа- 
ніївському ветеринарному технікумі. 
Майбутня професія мені подобається. 
От і все...

Все? Та тут с одне «але»: Люба захоп
люється спорто\і.

Ще навчаючись в Компаніївсьній вось
мирічній школі, вона записалась у спор
тивну секцію, акуратно відвідувала за
няття, ретельно відшліфоаувала кожен 
рух, була старан <ою ученицею виклада
ча ф'3кУльтУРи Л. М. Тарасенка.

А коли в 1967 році на районних зма
ганнях з легкоатлетичного кросу Люба 
Прозорова стала призерною, тренери 
ще білоше звернули увагу на неї. І дів
чина робила знозу й знову сміливі кро
ки до майстерності. Невдовзі вона стає 
переможцем в легкоатлетичному кросі 
серед школярів району. І чотирнадцяти
річну спортсменку нагороджують гра-

мотами райком комсомолу га районний 
комітет по фізкультурі та споргу. Через 
рік — знову нагорода: Люба успішно 
складає залік з піонерського чотири
борства. ■

А восени вона стала студентко о вете
ринарного технікуму.

— її в нас одразу помітили, — розпо
відає старший викладач фізвиховання 
О. М.< Бричка. — Спорт не терпить леда
рів. А Люба була наполегливою, завжди 
серйозно стазилась до тренувань. І в 
результаті — перемога: на нросовій дис
танції 500 метрів Прозорова дісталась 
фінішу, швидше інших.

Тренуючись в легкоатлетичній секції, 
Люба" також намагалась поліпшити свої 
результати в стрибках у висоту. Вона 
подолала планку, встановлену на висоті 
130 сантиметрів. А потім стрибнула о 
довжину на 4 метри 60 сантиметрів.

І ось останнє її досягнення. Олек
сандрія. Першість області з легкоатле- 
тики серед учнів сільськогосподарських 
технікумів. На нросовій дистанції 590 
метрів Прозорова знову перша.

І одче запитання Любі: а як з навчан
ням, чи встигає вона?

— Спорт для мене велика підмога. 
Оце після неабиякої напруги на стадіо
ні за ннигою можу просидіти декілька 
годин. І ніякої тобі втоми...

А. ЯРКОВА, 
секретар-діловод Компаніївсько- 
го ветеринарного технікуму.

НАГОРОДИ -
ЕНТУЗІАСТАМ

В столиці нашої 
Батьнівщини спалах
не факел V Спар
такіади пародій СРСР. 
До цього ж точить 
ся напружена спортивна 
боротьба на республі
канських стадіонах. По
переду — поєдинки в 
низових колективах фіз
культури, там, де постій
но працювали над підви
щенням своєї майстер
ності тисячі спортсменів.

Відзначаючи плідну 
роботу в цьому напрям
ну, Номітет по фізичній 
культурі та спорту при 
Раді Міністрів СРСР 
нагородно кращі фіз
культурні колективи 
країни пам’ятними Дип
ломами. Серед нагород
жених — спортивний 
клуб «Машинобудівник» 
Кіровоградського маши
нобудівного технікуму 
та колентив фізкультури 
Бобринецького СІЛЬСЬКО
ГО професійно-технічно
го училища Кг 2.

ФУТБОЛ

РЕВАНШ 
ВІДБУВСЯ ,

Футболісти горлів- 
ського «Шахтаря» тіль
ки торік вперше почали 
виступати у другій групі 
класу «А». Та за корот
кий час вони вже встиг
ли піднести ’ декому Із 
старожилів цієї ліги 
сюрпризи. Особливі ра
хунки з горлівцями у 
футболістів кіровоград
ської «Зірки». Адже то
рік наша команда у се
бе вдома зазнала пораз
ки від «Шахтаря».

Толе, у позавчорашньо
му матчі між цими дво
ма командами, який від
бувся в Горліізці, гості 
поставили собі за мету 
будь-що взяти рева-ші 
за торішній програш.

Перевага Кіровоград- 
ців скоро принесла ба
жаний результат. Уже 
на дванадцятій хвилині 
Віктор Сучков внзів 
свою команду вперед.

І в другому таймі на
ші футболісти продов
жували методичний об
стріл воріт місцевої 
команди. На 05-їй хвили
ні Олексій Кайман по- 
двоїв рахунок.

Спортсмени «Шахта
ря» доклали всіх зу
силь, щоб уникнути по
разки. Цього зробити їм 
не вдалося. Правда, во
ни зменшили розрив у 
пропущених м’ячах, не
задовго до фінального 
свистка суді матчу від- 
квитали один гол.

Перемігшії з рахунком 
2:1, кіровоградці значно 
зміцнили своє турнірно 
становище.

ШАХИПерші—авангардівці
У шаховому клубі об

ласної ради ДСТ «Спар- 
так» закінчились ко.манд- 
ні змагання на першість 
Кіровограда з шахів се
ред команд третьої групи 
(за програмою VI спарта
кіади міста).

В них взяли участь 8 
команд. У складі кожної 
З чоловіки і 1 жінка. 
Турнір проводився в двох 
підгрупах — по 4 коман
ди в кожній.

У стиковій зустрічі за 
І і II місця зустрілись 
торішні переможці — 
команда заводу трактор
них гідроагрегатів та 
швейної фабрики. Долю 
матчу вирішила гра пер
шорозрядників Г. Резні- 
кова та А. Марана. Резні- 
нов приніс команді І міс
це.

Друге місце зайняли 
представники швейної 
фабрики.

Г. ДУБІВКА.

За коротшій час, навчаючись у Кіровоградському радіоклубі, мо
лодий робітник Павло Бондаренко став першорозрядником.

На знімку: П. Бондаренко веде черговий радюприйом.. Фото М. Тернавсьного.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.15
— Телевісті. (К). 11.25 — 
Теленарис «Куди приліта
ють лебеді». (К). 11.40 — 
Українське кольорове те
лебачення. Тележурнал 
«Самоцвіти» (на М.) 17.10
— Для шноляріз «На приз 
клубу «Нептун». (М). 
17.30 — Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — в життя. 
Загальносоюзний репор
таж. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.05 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Чо. 
тири танкісти і собака». 
(Польща). 19.05 — «За 
ряднами партійних начрес.

лень». (Кіровоград). 19.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
19.35 —До 90-річчя з дня 
народження героя гро
мадянської війни Г. І. Ко- 
товського. (М). 19.50 — Те
левісті. (К). 20.05 — Ук
раїнське кольорове теле
бачення. Для дітей. Пре
м’єра музичного теле
спектаклю «Хоробрий 
кравчик». (К). 21.00—Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
«Увага — жнива!». Наш 
коментар. (К). 21.45 — 
Художній фільм «Котов- 
ський». (К). 23.35 — Чем
піонат Європи з важкої 
атлетики. (Болгарія). 24.00 
— Телевісті. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 — 
М. Гоголі^. «Майська ніч». 
Спектакль Житомирсько, 
го обласного музично-дра
матичного театру. (К). 
19.50 — Зустріч письмен
ників з трудівниками кол
госпу ім. В. І. Леніна Ле
нінського району Москов- 

'сьної області. (М). 21.00 —.

«На добраніч, діти!». (Н). 
21.15 — Для вас, бать- 
ни. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.05
— Телевісті. (К). 11.15 — 
Кольорове телебачення. 
«Розмова біля картини 
«На Північній Землі». (М). 
11.45 — Новини. (М). 11.50
— Концерт. (К). 16.30 — 
Для школярів. «Вигадни
ки». (К). 17.30 —Кольорове 
телебачення. Для дітей. 
«Подорож у казну». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— На допомогу вивчаю
чим матеріали XXIV з’їз
ду КПРС. На питання те
леглядачів відповідає ві
це-президент Академії на
ук СРСР М. Д. Мільйон- 
щиков. (М). 18.35 — За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал «Сіль
ське життя». (Харків). 
19.05 — Інформаційна
програма «День за днем». 
(Кіровоград). 19.35 — Те

лефільм. (Кіровоград). 
20.00 — Телевісті. (К). 
20.20 — Програма пере
дач. (К). 20.25 — Основне 
питання економічної полі- 
тичи. (К). 20.45 — Програ
ма «Час». (М). 21.15 — Ху
дожній фільм «Останній 
воєвода». (К). 22.20 — Те. 
леальманах. «Чиста кри
ниця». (Київ, Донецьк, 
Ужгород, Херсон). 23.35 — 
Чемпіонат Європи з важ
кої атлетики. (Болгарія), 
24.00 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.35 — Концерт держав
ного хореографічного 
ансамблю «Берізка». (М). 
19.05 — А. Папалн. «Так, 
світ перевернувся». Спек- 
танль Ростовського доам- 
театру ім. Горьного (Дні
пропетровськ). В перерві 
«На добраніч, діти!». (К). 
22 45 — Концерт лауреата 
V міжнародного конкурсу 
ім. Чайковського Т. Си- 
нявсьної, (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР». орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г Кировоград.Наша адреса і телефони

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: від
повідального секретаря і відділу комсомольського життя 
— 2*45-35; відділів пропаганди іа листів і масової робо
ти — 2-45-36. ________________________________

БК 02518. Індекс 61197.

Друкарня ім, Г. М. Димнірова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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КОНКУРС ФУТБОЛЬНИХ
ПРОВИДЦІ н

Чимало наших читачів — шанувальників «Зірки» Б 
своїх листах до редакції висловлюють прогнози, що 
кіровоградські футболісти наприкінці 1-го кола першості 
країни серед команд другої ліги будуть серед лідерів. 
«Зірка» довела, що може взяти верх над будь-яким су
перником своєї зони, — пишуть автори. — І ми гадає
мо, що з нами згодяться й інші уболівальники».

А чи так цс?
Отож знову запрошуємо читачів нашої газети взяти 

участь у конкурсі футбольних провидців:
1. З ЯКИМ РАХУНКОМ ЗАКІНЧИТЬСЯ 19 ЛИПНЯ 

МАТЧ МІЖ «ЗІРКОЮ» І «ШАХТАРЕМ» КАДІЇВКИ! 
(5 ОЧОК).

2. З ЯКИМ БАЛАНСОМ ОЧОК ЗАВЕРШАТЬ КІРОВО
ГРАДСЬКІ ФУТБОЛІСТИ ЗМАГАННЯ ПЕРШОГО КОЛА! 
(4 очка).

3. ХТО З КІРОВОГРАДСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ МАТИМЕ 
НА СВОЄМУ РАХУНКУ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ЗАБИ
ТИХ М’ЯЧІВ У ВОРОТА СУПЕРНИКІВ! (З ОЧКА).

Переможця конкурсу чекає спеціальний приз редакції.

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО,

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ АВТОГОСПОДДРСТВ, 

ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА 

ГРОМАДЯН м. КІРОВОГРАДА І ОБЛАСТІ

26 червня о 10-й годині я м. Кіровограді по вулиці 
ім. Леніна біля обласного драмтеатру ім. Кропив- 
ницького відкривається обласна тематична вистапна- 
«Люди, транспорт і безпека руху» 3 участю обл_с‘ 
них відомств та організацій, відповідальних за орга- 
нізащю безпеки руху транспорту і пішоходіо. Вис
тавка діятиме 2 дні. м

На виставці експонуватимуться: автомобільний 
транспорт різних марок і систем вітчизняного вироб
ництва, стенди, що розповідатимуть про розвиток 
автотранспорту а нашій країні, розвиток пасажир, 
ськото транспорту в області, про кра.дих Г. 
автогосподарсто міста та області, про шТховГпр’. 

годи, причини їх виникнення і наслідки, про попе- 
Т₽анспоотних "РИГОД, правила пішоходно- 

пр«.аил’иаіияр:;“Хо^нтьт°цгаиий * 
ся кінофільми та ін. Р ' деМонстРУватимуть<

Запрошуємо відвідати виставку.

ОБЛАСНА КОМІСІЯ ПО БЕЗПЕЦІ РУХУ.
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