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Урочисте засідання в Пхеньяні
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). 6 липня туї відбу

лось урочисте засідання представників 
громадськості Пхеньяна з нагоди деся
тої річниці Договору про дружбу, спів
робітництво і взаєллну допомогу між 
СРСР і КНДР. Воно було організоване 
Пхеньянським міським комітетом Трудо
вої партії Кореї, Пхеньянським народ
ним комітетом і центральним правлін
ням Товариства корейсько-радянської 
дружби.

З промовами на зборах виступили за
ступник Голови кабінету міністрів КНДР, 
Тен Дюн Тхек і глава радянської партій
но-урядової делегації, член Політбюро 
Центрального Комітету КПРС, перший 
заступник Голоіи Ради Міністрів СРСР. 
К. Т, Мазуроз. їх виступи не раз пере
ривались оплесками.

СВЯТО ЄДНОСТІ
ТОЛБУХІНЦІ В ГОСТЯХ У

Кожна зустріч л дорогими болгар
ськими друзями перетворюється у свя
то братерства, непорушної інтернаціо
нальної єдності болгарського і радян
ського народів. Так було в дні, коли на 
Кіровоградщині гостювала делегація 
болгарських юнаків і дівчат — учасни
ків фестивалю радянсько-болгарської, 
молоді. В цьому ми переконуємося і 
нині, коли на нашій гостиннім землі пе
ребуває група партійних працівників 
Толбухінського округу НРБ у складі 
секретаря окружкол\у ЬКП Петко Пег- 
коеа, завідуючого організаційним відді
лом окружкому Івана Демирева, пер
шого секретаря Шаблозського райкому 
БКП Кирила Янушевз і секре'аря об
щинного партійного комітету села Кру- 
шари Недялки Кабакчієзої.

6 липня на межі нашої області доро
гих гостей зустріли представники Опек- 
сандрівського району. Перший секретар 
Олександрівського райкому КП Украї
ни В. Я. Мзслоченко сердечно привітав 
болгарських друзів, виголосив здравицю

ВІД'ЇЗД РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНО-УРЯДОВО!
ДЕЛЕГАЦІЇ В МИР

На запрошення Центрального Коміте
ту Монгольської Народно-революцій-юї 
партії та уряду Монгольської Народної 
Республіки для участі в торжествах, при
свячених 50-річчю Монгольської народ
ної революції, з Москви в Улан-Батор 7 
липня відбула радянська партійно-уря
дова делегація на чолі з членом Політ- 
бюро ЦК КПРС, Головою Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіним.

До складу делегації входять секре
тар ЦК КПРС М. С. Соломенцез, член 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів Казах-

КІРОВОГРАДЦІВ
на честь радянсзко-бслгарської дружби. 

А ось і Кіровоград. Тепла, хвилююча 
зустріч була влаштована болгарським 
братам на площі імені Кірова. Другий 
секретар міськкому КП України А. Д. 
Суханов привітав партійних працівників 
Толбухінського округу з прибуттям на 
орденоносну Кіровоградщину, побажав 
їм успіхів у роботі. Дівчата в україн
ських національних костюмах вручаюіь 
гостям хліб-сіль.

З сердечним словом привіту 'від бол
гарського народу виступив Петко Пет- 
кев.

В той же день в обкомі КП України 
відбулася зус-річ болгаоських партійних 
працівників з секретарями обкому пар
тії. Про роботу обласної партійної ор
ганізації по виконанню рішень XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України 
розповів перший секретар обкому пар
тії М. М, Кобильчак.

Вчора група партійних працівників 
Толбухінського округу побувала в Ио- 
воуираїнському районі.

Q
Перші зуст

річі. Вгорі — 
гостей вітає ба
гатолюдна пло
ща імені Кіро
ва у Кіровогра
ді, ліворуч — 
гозгюдпрі і гос
ті обмінюються 
сувенірами.

Фото
В. КОВПАКА.

ської PCP Б. Ашімов, член ЦК 
КПРС, міністр промислового будів
ництва СРСР О. М. Токарев, член ЦК 
КПРС, перший секретар Бурятського об
кому КПРС А. У. Модогоєв, член ЦК 
КПРС, перший секретар Тувинського об
кому КПРС С. К. Тока, заступник мініст
ра закордонних справ СРСР М. П. Фірю- 
бін, і лен Центральної ревізійної комісії 
КПРС, командуючий військами Забай
кальського військового округу генерал 
армії П. О. Бєлік, член ЦК КГІРС, посол 
СРСР в МНР С. М. Щетинін.

РОСТОВ-на-ДОНУ. (ТАРС). Урочисто 
відзначили ростовчани вручення рідному 
місту ордена Леніна. Найвищої нагороди 
Батьківщини індустріальний Ростов удос
тоєний за великі успіхи, досягнуті тру- 
дяш.ими міста в господарському і куль
турному будівництві, у виконанні зав
дань п’ятирічного плану г.о розвитку 
промислового виробництва і особливо 
галузей машинобудування.

ТВІЙ ВКЛАД У П’ЯТИРІЧКУ
МОСКВА. (ТАРС). Як краще організу

вати свою працю, з більшою користю 
для суспільства, народу, що треба зро
бити, щоб рішення XXIV з’їзду дістали 
втілення в особистій п’ятирічці кожного 
хлібороба, тваринника? Ці питання стали 
темою великої розмови на всесоюзній 
зустрічі керівників колгоспів і радгоспів, 
передовиків сілоського господарства на 
ВДНГ СРСР.

Зустріч проводить редакція журналу 
«Крестьянка», Міністерство сільського 
господарства СРСР, ЦК профспілки ро
бітників і службовців сільського госпо
дарства і заготівель.

Учасники зустрічі слухали доповідь 
заступника міністра сільського господар-

ОРДЕН ЛЕНІНА—
ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РОСТОВУ

Відбулись урочисті збори, присвячені 
врученню ордена. З промовою на них 
виступив секретар Центрального Комі
тету КПРС К. Ф. Катушев. Від імені ЦК 
гартії, Президії Верховної Ради СРСР, 
Радянського уряду він щиро поздоро
вив робітників, інженерно-технічних 
працівників, усіх трудівників з високою 
нагородою Батьківщини і прикріпив ор
ден до прапора міста Ростова.

ства СРСР А. (І. Чубароза про завдання 
сільських трудівників у дев'ятій п’яти
річці.

Про свою особисту п’ятирічку, осо
бистий вклад у всенародну справу роз
повіла свинарка з колгоспу «Россия» 
Вінницької області, Герой Соціалістич
ної Праці М. П. Бабенко. За п'ять мину
лих років вона виростила 3,5 тисячі по
росят. І ось новий рубіж — 5 тисячі

З гордістю говорила про сімейну п’яти
річку доярка радгоспу «Вілце» Латвій
ської PCP А. Петрікайте. Разом з своєю 
матір’ю і двома сестрами вони зобо- 
в язалися надоїти близько 3 тисяч тонн 
молока. Це — майже чверть радгоспно
го плану.

« Рубін» 
приймає
поповнення

у львівських медиків склалась уже тра
диція — кожного року один із своїх сту
дентських будівельних загонів направляти 
у Польщу. Люблінська ж медична академія, 
в свою чергу, свій загін направляє на Ук

раїну.
Ось і цього разу на Кіровоградщину 

приїхала група польських студентів щоб 
допомогти колгоспам у спорудженні буд.- 

вельних об єктів.
На пероні Знам янського вокзалу ще 

задовго до прибуття поїзда «Плвіа — Дні
пропетровськ» зібрались члени обласного 
штабу студентських будівельних загонів, 
працівники Знам’яиського м.ськкому > Боб-

ринецького райкому комсомолу, члени бу
дівельного загону «Рубін», піонери.

Коли поїзд прибув, із вагон» вийшли 
одинадцять студентів. І хоч мова у них 
інша — потрзби в перекладачі ніхто не 
відчув. Люблінські студенти здавна дру
жать із львівськими.

Тут же, на пероні, відбувся короткий мі
тинг. З привітанням виступили комісар об
ласного штабу Станіслав Бергельсон, пер
ший секретар Знам янського міськко
му комсомолу Анатолій Рагулін, командир 
новоприбулого загону Сташек Б/рек.

Із Знам янки польські студенти відбули у 
Бобринецьний район. Туди, де трудиться 
загін «Рубін» Львівського медичного інсти
туту. Разом вони споруджуватимуть у кол- 
юспі імені XXI з’їзду КГІРС села Новогра- 
дівки клуб, корівник. Всього ма-о’ь викона
ти робіт на суму 143 тисячі карбованців.

На фото: зустріч студентів Люблінської 
медичної академії в Знам’янці.

Г. ІВАНЧЕНКО. 
Фото Ю. ЛІВАШНИНОвА.
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Кіровоградський: 
ширше свої межі.

завод «Червона зірка«- рол

Фото В. КОВПАКА.

•ТИХйта
втьсп майстерності, прагне бути у їхніх ппдіх 
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Фото М. ЖИТНЬОГО.

ЧЕРНІВЦІ (РАТАУ). Військово-спор
тивна гра дітей з романтичною назвою 
«Зірниця*, що стартувала в школах, 
х’рнйшла до республіканського фінішу, 
Вчора в обласному центрі Буковини від- 
буяося відкриття фіналу ЦІЄЇ ВСЄСО,О^МСЕ 

РНа святково прикрашеній площі витяг» 
кувались юнармійці — пеоеможці оолас» 
них оглядів. Ко;кка область представив« 
на одним загоном, який добился в попе* 
редніх змаганнях на сміливість, стій« 
кість І винахідливість найбільших усні» 
хів.

Від імені учасників урочистої лінійки 
учень Івано-Франківської середньої ішсо» 
ли № 12 Мч.сола Горобець доповідає на» 
Чальникозі штабу по проведению рес
публіканського фіналу «Зірниці», двічі 
Героєві Радянського Союзу, генерал-лей- 
тенантові танкових військ запасу 3. К» 
Слюсаренку про готовність до гри. На
чальник штабу поздоровляв юнар-лійців 
о перемогою и сбоях місцевого значення» 
і бажає їм сне підкапати» п республі- 
ісанзькому фіналі військово-спортивної 
гри, яку полюбили всі піонери і школя» 
рі. Найкращі п’ять загонів, сказав він, 
візьмуть участь у всесоюзному фіналі 
«Зірниці»,

Юних спадкоємців бойової славя 
старшого покоління привітали перший 
секретар Чернівецького обкому КІІ Ук.« 
раїни О. С. Григоренко і секретар Цент
рального Комітету ЛКСМУ Ірина Хомен
ко.

Під звуки духового оркестру підніма
ється прапор гри, що має відбутися.

Потім загони юнармійців. вишикував
шись у колону, вирушають до центру 
міста. Вони поклали квіти до пам’ятки» 
ка В. І. Леніну.

«МОЛОДЬ»— 
молодим

Про героїчний шлях одного з бойовик загонів 
8ЛКСМ розповідається в книзі «Історія Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді України», ви
пущеній видавництвом ЦК ЛКСМУ «Молодь». Во
на допоможе чиїачам відчути гарячив подих тих 
полум'яних літ, копи передова пролетарська мо
лодь разом з батьками билася на барикадах ре
волюції, а потім у вогні ■-ромадянської війни від
стоювала нове, світле життя. Сьогоднішні вісім
надцятирічні прочитаюто про легендарні подви
ги своїх ровесників в роки Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ 
війни.

На сторінках книги читачі зустрінуть знайомі . 
Імена молодих сучасників, які натхненною пра
цею примножують багатства нашої Батьківщини. 
Серед тих, хто гідно продовжує революційні, 
бойові і трудові традиції комсомольців минулих 
поколінь, імена 10 тисяч юнаків І дівчат респуб
ліки, яким ЦК ЛКСМУ вручив по примірнику цієї 
«нижки з дарчим написом: «За великі успіхи в 
праці і навчанні. На честь XXIV з'їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України». ...

Книга, підготовлена Інститутом історії тіартії 
ЦК КП України — філіалом Інституту марксизму- 
ленінізму при ЦК КП?С і Центральним Комітетом 
ЛКСМУ, -написана у формі популярних наригів. 
Це друге, значно доповнене видання. Сюди увій
шли нові історичні факти, документальні фото
ілюстрації.

— Громадяни пасажири, поїзд Мо
сква — Кременчук підходить до пер
шого перону, — пролунав голос з 
репродуктора.

Заскреготавши гальмами, зупини
лись вагони. І о цей час знову по
чувся знайомий голос:

— Товаришу Толоркоз Микола Гри
горович, на вас чекають біля довід
кового бюро вокзалу.

А ще через якусь мить пасажири 
спостерігали хвилюючу зустріч: 
струнку, тендітну дівчинку оточили 
три жінчи і чоловік.

Найбільше побивалась старенька 
бабуся. Пригорнувши школярку, вона 
не в силі була відірватись від неї А 
опанувавши собою, мовила:

— Ніно, донечко, веди нас швид
ша до нашого Василька...

...Поки автобус везе Ніну та її гос
тей з Кременчука у Власівку. ми пе
ренеслись до подій, що відбувались 
у селищі в грізні дні осені іи43 року.

Група сміливців 1-го гвардійського 
повітряно-десантного полку на чолі з 
лейтенантом Василем Топоркевим під 
прикриттям ночі форсувала Дніпро. 
Не встигли гвардійці ще Й окопатись, 
як ворог обрушив на їх голови шквал 
вогню. Одну за одною відбирала ата
ки жменька радянських воїнів. І піс
ля кожної з н.іх рідшали ряди бійців.

Кілька днів протримались гвардійці 
на маленькому плацдармі. Відбиваю
чи чергову атаку ворога, загинув 
смертю хоробрих 19-річьий лейте
нант Василь Топорков...

Майже 28 років відділяють нас від 
тих трагічних подій, що розігрались 
на берегах сивого Славути. І весь цей 
час чекала на Рязанщині свого Ва
силька його рідня. Все їм здавалось, 
чцо відчиняться двері, і на порозі 
стане їх ясноокий красень.

Та лнось у село Мелекшиио, що у 
Старожилівському районі, надійшоз 
лист від учениці 8-го «ласу Світло- 
еодської середньої школи Рн 8 Ніни 
Кривенко, у якому воча сповіщала 
матері героя про те, що її син 8з- 
силь Григорович Топорков спочиває 
у братській могилі у селищі 8ласіа- 
на, що піонери доглядають ту могилу 
героїв, які віддали своє життя за 
щастя майбутніх поколінь.

Невдовзі після цього Ніна одержа
ла листа із Рязані від молодшого 
брата Топоркова — Миколи Григоро
вича. Він сповістив, що приїде у Вла
сівку в травня 1971 року. Та більше 
нічого він про себе «о написав.

Рано прокинулась того дня Німа, 
міркувала, як зустріти гостя Із Ряза
ні. Відпросившись з уроків, Ніна пої
хала в Кременчук. Звернувшись до 
чергового по вокзалу, розповіла про 
свою турботу. їй сказали, що допомо
жуть зустріти приїжджих...

* ♦ *

Прибувши у власівку, мати лейте
нанта Топоркова, 76-лІтня Олександра 
/Іеонтіївна, брат героя Микола, сест-

ри Марія і Онис’я у супроводі Ніни 
попрямували з автобусної зупинки до 
братської могили, де поховано 200 
радянських воїнів, що загинули під 
час форсування Дніпра.

Покла-зши вінки живих квітів на 
могилу бойових побратимів Василя, 
гості із Рязані завітали до батьків 
Ніни Кривенко. Тепло прийняяи ря- 
занціз Іван Андрійович і Катерина 
Ігорівна.

Майже всю ніч гості слухали гос
подарів. які згадували далекі дні вій
ни. А иранці Ніна прийшла до дирек
тора школи. Потім на шкільне по
двір’я в’їхала автомашина. З неї

ЕКСПЕДИЦІЯ

«ЧЕРВОНИЙ СЛІДОПИТ»

зійшов кремезний, середніх літ чоло
вік, груди якого прикрасила медалі.

— Іван Васильович Решетили — 
син Василя Юхимовича Репіетняка 
іо Золочівського району Харківської 
області. — відрекомендувався при
їжджий.

-- Горбатюк — директор школи. А 
це — Ніна Кривенко — начальник 
штабу червоних слідопитів, — мовив 
Михайло Артемович.

— То це я: вона розшукала нашого 
батькаї — з сльозами на очах кину
лись до дівчини дочки воїна-героя 
Ніна І Ліда. Слідом за ними підійшли 
його дружина Марія Миколаївна, 
сестра Анастасія Юхимівна, брит 
Митрофан Юхимович, чоловіки до
чок, дружина сина, їх діти. Всього 
прибуле із Харківщини 11 чоловік.

Не встигле Ніна розповісти «а чис
ленні запитання харків'ян, ии підко
тила машина із села Полівки, що у 
Зіньнівгьиому районі Полтавської

області. Двадцять чоловік прибуло 
звідти. Серед них — син Павла Гри
горовича Дячемка — Михайло, бать
ко якого похований у братській моги
лі, дочка Олексія Степановича Троць= 
кого — Євдокїя зі своїми дітьми I 
близькими та інші. Гостей було близь
ко 40 чоловік.

Рівно о дев'ятій шикується тради
ційна лінійка. У президії — гості, що 
прибули з різних кінців країни на мо
гилу загиблих. Це все рідня, яка зав. 
дяки червоним слідопитам дізналась 
про останній день своїх синів і бать
ків.

Після урочистої лінійки, вишику
вавшись в колони, школярі, вчителі, 
гості попрямували до братської моги
ли. Тут відбувся мітинг. Виступали 
голова Влаг.івської селищної Ради 
М. Д. Біляесьний, секретар партко
му виробничого об’єднання «Дніпро. 
енергоСудіндустрія* 1. Г. Удод. Далі — 
слово учаснику битви за Дніпро Ва
силю Ьузьмовичу Шаглраю, друг яко
го Григорій Роціонович Рязанцев, 
комісар батальйону 193 гвардійського 
стрілецького г.олку 66-, гвардійської 
стрілецької дивізії, теяі поліг смертю 
хоробрих чверть віку тому.

Гість із Рязані Микола Топорков І 
харків'янин Іван Решетили подякува
ли жителям селища за те, що свято 
зберігають пам'ять про героїв, які 
полягли смертю хоробрих в грізні дні 
1943 року, закликали учнів бути гід
ними бойової і трудової слави своїх 
батьччі, старших братів і сестер^.

Багата цікаїчііо дізнались піонери 
від рідних героїв. Прощай чись, гості 
і господарі обмінялись пам'ятними 
сувенірами. Слідопити вручали при
їжджим фотознімок пам’ятника, спо
рудженого па братській могилі. І всі 
дякували гоним ентузіастам за вели
ку турботу, яку зони проявили під 
керівництвом завуча з позаклаеної 
та позашкільної роботи Марії Петрів
ні' Хоменко, класних керівників Ган
ни Артемівни Жук. Реліни Степанівни 
Власеиьопої та інших педагогів.

їх вихованці Ольга Штепа, Надія 
Гіистун, Ольга Дерев янко. Надія 
Стульчикова та інші ентузіасти що
денно ведуть пошук родичів героїв, 
похованих у братській могилі. Слідо
пити а же розшукали багато рідних. 
Серед них — Олександр Андрійович 
Монахов із &аку. Валентин Іванович 
Єрвстов І,* Татарської ДРСР, Віктор 
Тихонович Литвинов з Волгоградської 
області, Олексій Федорович Аполонов 
-- з Горьковської та інші звитяжці.

Десятки з ник иа рахунку і Ніни 
Кривенко. Очолений «ею штаб черво
них слідопитів весь -час за роботою, 
весь час у пошуках...

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Сзітлозадської серед» 
«ьої школи робітничої мо
лоді № 2.

м. Свісловодсмс.

Наші гості з Бєлгорода
Ще до приїзду аріистіз 

Бєлгородського драматич
ного театру імені М. С. 
Щепкіна шанувальники мис
тецтва ретельно вивчали йо
го репертуар, ім приємно 
було дізнатись, що у гзор- 
чолду доробку російських 
митців € п сси радянських 
і зарубіжних дрематуогів.

Наші гості відчули гос
тинність кіровоградців у 
перший же день гастролей. 
Перед початком вистави 
«Іній «а сгогах» з теплим 
словом виступила інспектор 
міськвиконкому Б. Р. Ону- 
фрієнко. «Ваш приїзд 
свідчення міцної дружби 

між російським і україн
ським народами, •— сказа
ла вона. — Бажаємо вам, 
дорогі друз', великих твор
чих успіхіві»

Аматори в національних 
костюмах піднесли на ви
шиваному рушникові тради
ційні хліб-сіль і кошик з 
кьігзми. Зал довго й <аря- 
че аплодував.

А за сценою в цей час 
усилювались: чи компенсує
мо «аванс»?

Та хвнлювачня були да- 
оемними. Глядачів одразу 
ж полонила схвильована 
розповідь про одну із сто
рінок нашого сьогодення. 

Артисти в цьому спептаклі 
не просто добре справи
лись з своїми ролями, а 
створили збірний образ 
сучасної радянської люди
ни.

Не розчарувались Кірово
граді й наступною робо
тою: вони із задоволенням 
дивились спектакль «Джсн- 
ні Герхардт» за мотивами 
твору Т. Драйзера.

Гості з Росії побувають 
також у районах області.

Т. КАЛЬЧИНСЬКА.

На фото: сцена з вистави 
гіній на стогах».

Фото В. Ковпака.
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П ^значА^т^гп РОНУ ГРУА«”ДІ МНР від.
J^'y.Р'-ччнцю Монгольської 

народної резолюції., яка принесла їм на* 
ціонаяьне » соціальне звільнення.

Протягом ДОВГИХ СТОЛІТЬ ЗІВ монголь
ським народ боротьбу за національне 
звільнення, за краще життя. Ця боротьба 
® новою силою розгорнулась під впли
вом Великої Жовтневої соціалістично' 
революції, що нанесла нищівний удар по 
світовому імперіалізму ? його колоніаль
ній системі. Натхненні ідеями Жовтня, 
передові люди Монголії на чолі з Д, Су- 
ха-Батором і X. Чойбалсаном у І9і9 ро
ці організузали підпільні революційні

СЛАВНА РІЧНИЦЯ
організації, які стали ядром створеної в 
березні 1921 року Монгольської народ
но-революційної партії Під керівницт
вом МНРП наш народ здійснив револю
цію 1921 року, яка знищила панування 
іноземних поневолювачів, скииупа владу 
внутрішніх феодалів, встановила владу 
трудящих.

За піввіковий період народ Монголі“, 
ПІД керівництвом своєї партії, пройшов 
великий шлях боротьби і перемог. На 
цьому шляху були подолані надзвичай
но великі труднощі. Головна трудність 
«— надзвичайна економічна 5 культур, 
на відсталість країни. Дореволюційна 
Монголія була однією з найвідсталіших 
держав Сходу, знаходилась на рівні гли. 
бокого середньовіччя. Промисловість й 
інші сучасні галузі народного господар
ства були відсутні. Основу економіки 
складало тваринництво, яке велось най
відсталішими методами. Зею внутрішню 
І зовнішню торгівлю тримали в своїх 
руках Іноземні торгові фірми, перш за 
все, китайські нупці-лихзарі, пні по* 
хижацькому грабували трудовий народ. 
Маленька столична електростанція по
тужністю в кілька десятків кіпозат, ма
люсінька друкарня з трьома складача
ми, примітивна шахточка з ручним ви
добуванням вугілля — такою була спад
щина, одержана народною владою від 
старого ладу.

Революція поклала кінець страждан
ням монголів, відкрила перед ними світ
лу перспективу прогресу. Озброєна ле
нінським вченням про можливість не- 
капіталістичного розвитку раніше від
сталих краї«, МНРП очолила боротьбу 
монгольського народу за подолання йо
го багатовікової відсталості, за створен
ня суспільства без експлуататорів.

На першому демократичному етапі ре* 
волюції, що завершився приблизно ДО 

1940 року, були здійснені глибокі анти
імперіалістичні і антифеодальні перет* 
ведення. Народна влада з перші роки 
після резолюції анулювала заборгова
ність іноземним купцям, відмінила крі
посне право, позбавила феодалів полі
тичних прав. їх господарства обклала 
податками. Проголошення Монголії з 
1924 році республікою і прийняття пер* 
шої демократичної конституції, було но
вим могутнім ударом по феодальних під
валинах. В результаті послідовного 
проведення комплексу соціально-еконо
мічних заходів, в тому числі експропріа
ції приватної власності, світські й ду*

казні феодали до 1939 року Були лікві
довані як клас, а іноземний торговий 
капітал витіснений Із енономіки країни 
приблизно до середини 39-х років.

Видатні досягнення революції — ство
рення й розвиток національної промис
ловості, автомобільного, залізничного й 
повітряного транспорту, радіо-телефон- 
но-телеграфного зв’язку сучасної тор- 
гівельної й фінансово-кредитної систеея. 
На базі корінних перетворень у сіль
ському господарств! створені крупні со
ціалістичні господарства — держгоспи ї 
сільськогосподарські кооперативи, в які 
на добровільних засадах об’єднались ко
лишні скотарі-одноосібники. Нині на 
кожний кооператив припадає з серед
ньому по 60 тисяч голів громадської ху- 
доби, 15 тракторів, 9 автомобілів й іншої 
техніки.

Партія { народна держава широко 
розгорнули культурне будівництво. З 
країні ліквідована неписьменність, азе- 
дена система загальної початкової, а ни
ні загальної семирічної освіти, створена 
сітка професійно-технічних училищ, тех
нікумів і вищих учбових закладів. Ус
пішно працюють Академія наук» галузе
ві науково дослідні інститути, сучасні 
музеї і театри, кінотеатри, палаци куль
тури, бібліотеки. Нині у нас видаються 
десятки газет і журналів.

Неухильно підвищується матеріаль
ний добробут,, культурний рівень наро
ду. За минулі після революції піввіку чи
сельність населення МИР і середня три
валість життя подвоїлись. Приріст насе
лення складає з середньому ЗО чоловік 
на тисячу за рік. Із кожних п’яти гро
мадян один навчається. За останні ЗО ро
ків національний прибуток МНР виріс а 
5 разів, а реальні прибутки трудящих — 
в 4,3 раза. .. .Монгольський народ зміг здійснити іс
торичний перехід від феодалізму до со

ціалізму, дякуючи тісному союзові І 
дружбі з першою країною соціалізму —. 
Радянським Союзом, дякуючи його все
бічній братній допомозі. З перших днів 
народно? резолюції між Радянською 
країною І Монголією склались відноси
ни, засновані на принципах пролетар
ського Інтернаціоналізму, взаємної до
помоги, рівноправності і поваги дер* 
жавного суверенітету. Радянський Союз 
без будь-яких політичних умов завпеди 
надавав і надає Монголії найрізноманіт
ніше сприяння розвитку всіх галузей 
економіки і культури.

Брат-я дружба І тісне співробітницт
во, що встановилися між нашими краї
нами, пройшли перевірку з ході спіль
ної боротьби з спільними ворогами. Ра* 
дянський народ І його Збройні Сили на
дали неоціненну допомогу Монголії її 
розгромі білогвардійських банд з 1921 
році, японських агресорів у 1935 — 1935 
роках І 1939 році в районі ріки Хап- 
хін-гол. Під час війни з гітлерівською 
Німеччиною та її союзниками трудящі 
МНР вважали своїм священним обов'яз
ком надавати допомогу езоєїлу великому 
другові — радянському народові і його 
героїчній армії» яким довелось винести 
основний тягар війни з німецькими за
гарбниками. Монгольський народ, рішу
чо став на бік антигітлерівської коаліції, 
свої основні зусилля спрямовував на 
зміцнення обороноздатності країни, на
дання допомоги СРСР. «Все для фронту, 
все для перемоги» — під таким лозунгом 
трудились і арати Монголії. На фронг 
йшли залізничні состави з продовольст
вом, шинелями, валянками, чоботами, 
теплими унтами для льотчиків. Кожний 
старався надати посильну допомогу ра
дянському народові з розгромі лютого 
ворога людства, зносячи з фонд допо
моги фронту гроші» дорогоцінності, ху
добу.

На кошти, добровільно зібрані мон
гольськими трудящими, була створена 
танкова колона. Вона стала основою 
танково, бригади «Революційна Мон
голія», яка пройшла з боями від Під
москов’я до Берліна. Була створена та
кож авіаескадрилья «Монгольський 
арат», яка зааеошипа війну з районі 
Праги. МНР для потреб фронту виділя
ла понад 479 тисяч коней.

Монголо-радянська дружба — запору
ка нових перемог і успіхів нашого на
роду з будівництві соціалізму, надійна 
гарантія його свободи і незалежності. 
Трудящі МНР, вірні заповітам великого 
Леніна і безстрашного Сухе-Батора, і на
далі будуть боротися за зміцнення непо
рушних уз братньої дружби з радян
ським народом, з народами інших со
ціалістичних країн.

Ю. ЦЕДЕНБАЛ, 
перший секретар ЦК МНРП, 
Голова Ради Міністрі'; МНР.

(АЯН).
Улан-Батор,

ВИПУСК
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ.
50-РІЧЧЮ 
МОНГОЛЬСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ 
РЕВОЛЮЦИИ

Успіхи сільського 
господарства

Монгольська Народно-революційна 
партія і уряд провели велику роботу, 
щоб перевести сільське господарство 
на рейки соціалістичного розвитку. 
За роки народної влади сталися ко
рінні зміни в житті монгольського 
аратства. Важливе значення при цьо
му мало створення сільгоспоб’єднлнь 
(СГО).

З моменту завершення кооперуван. 
ня аратських господарств оплата 
праці членів СГО зросла у 3,2 раза, 
грошові доходи — у 3,4 раза. Тепер 
сільськогосподарські об’єднання 
— великі соціалістичні підприєм
ства, основні постачальники тварин
ницької продукції. Держава закупо
вує у них 35 проц. загального обсягу 
заготівель м'яса, 77 проц. вовни і 34 
проц. молока.

Нині держгоспи — по сучасному 
оснащені соціалістичні підприємства.

До резолюції в Монголії була всього одна вугільна шахта «Налайха», та й та знахо
дилась із руках іноземних капіталістів. На мій працювало.., 12 чоловій, які вручну добу
вали за рік близько 870 тонн вугілля.

Зараз «Нзлайха» — добре обладнано підприємство, 80 процентів трудомістких робіт 
на ньому механізовано З 1970 році шахта стала працювати по новій системі плануван
ня та економічного стимулювання. В результаті різко підвищилась продуктивність пра
ці шахтарів. За рік видано на-гора 600 тисяч тонн вугілля. Його собівартість знизилась 
t-a 34 процента. На шахті працює шість Героїв праці МНР, три гірники — депутати Ве
ликого народного хуралу.

Зараз майже в усіх аймаках Монголії в шахти. З минулому році гірники видобу- 
ізели 2300 тисяч тонн вугілля.

На фото: навантаження вугілля у вагони на шахті «Напайка».
Фота А. БАТАНОВА І К. БОЛДОХОНОРА Фотохроніка ТАРС.

Продукція камвольно.суконнзї фабрики Улан-Баторського лром* 
номбіиату користується -великим попитом в республіці і экспорту, 
втьсй в 40 зарубіжних країн.

На знімку: в прядильному цеху фабрики»

ІЩЕ 200
МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ
УЛАН-БАТОР. (Hop. АПН}. 

За роки минулої п’ятирічки 
в Монголії відкрилось що 
200 медичних закладів — 
лікарень, поліклінік, амбу
латорій. На їк споруджений 
держава виділила понад 60 
мільйонів тугриків. Зараз 
лікарську допомогу одер? 
жують жителі найбільш від
далених районів республік 
їси.

З розширенням сітки лі- 
кувальних закладів зросла 
потреба у великому числі 
кваліфікованих медичних 
працівників. До перемоги 
народної резолюції 1921 
року з Монголії не Gvno 
жодного лікаря. Няні на 
кожні 10 тисяч жителів 
припадає 17 лікарів.

Фото А. 3ATÄH03A і К. Б0ЛД0Х0Н03А. 
Фотохроніка ТАРС.

КОЛИ він народився, його 
назвали СРСР — на честь 

великої братерсько’ країни. 
Він виріс, став солдатом Народ
ної армії. Одного разу безімен
на річка, що тече через місто, 
де стояв його підрозділ, від 
танення (з горах льодовиків і 
великих дощів вийшла з бере
гів. Особистий склад мото
стрілецької частини імені мар
шала Чойбалсана було підня
то по тривозі. Одним з перших 
на врятування жителів відпра
вився ца своєму бронетран- 
слортері-амфібії боєцв\^ по 
імені СРСР. Багато разів за
ставляв він машину пірнати у 
вируючу річку і знову вихо
дити на берег. Десятки людей, 
що потрапили в біду, були 
врятовані, врятоване і 
майно.

В той, останній раз, коли 
бронетранспортер знову ки
нувся и річку, він наштовхьув-

ТАКИХ ІМЕН БАГАТО
ся на величезний підводний 
валун і перевернувся. Так за
гинув син монгольського арата. 
З кармані його гімнастьорки 
товариші знайшли заяву про 
прийом з'партію та вірші про 
полковий прапор.

Цю історію повідав мені, ко
ли я оглядав експонати му
зею бойової слави частини, н 
командир генерал Е. Церен* 
дорж.

Ос» уже ЗО років, як Церен- 
дорж, в минулому скотар, слу
жить під бойовими прапора/ли 
батьківщини. Частина, якою 
він командує, старша за ньо
го на 13 років. В 30-к роках 
зона брала участь в придушен
ні контрреволюційного зако

лоту на крайньому заході коаі 
ни, відбитті наскоків японських 
загарбників на сході. В одному 
строю з радянськими кавале
ристами монгольські кіннот
ники рубали шаблями япон
ських мілітаристів на берегах 
Халхін-гола, а в 1945-му разом 
з воїнами Радянської Армії, 
зробивши тисячокілометровий 
марш-кидок, брали участь о 
розгромі японських окупантів і 
визволенні Північної Кореї.

Воїни частини дбайливо збе
рігають і збагачують її бойові 
традиції. Вона переозброєна, 
оснащена тепер сучасною тех
нікою. Ще служать ветерани 
славних бойових років. Це офі

цери Яіугдер, Дашням, Хас' 
базар і єдина жінка-водій стар
шина Думаа, яка сіла за руль 
в 1939 році і до цього часу 
чудово виконує свої обов’язки.

Але, звичайно, основний 
склад частини зараз — мо
лодь. 80 процентів офіцерів— 
віком від 25 до 35 років. 
Командири не тільки самі до
сконало володіють оійськовою 
справою, але й вміло переда
ють свої знання та досвід сол
датам.

...На широку долину, обра
мовану оисочими сопками, по
вільно виповзають машини, 
Потім різко набирають швид
кість. Це бронетранспортери. 

Неподанні від того місця, де 
стоїмо ми, спостерігачі, вони 
зупиняються. З боргів зіска
кують солдати і йдуть а атаку. 
Чується могутнє «УрсЬ>. За 
сопками тренуються зеніт
ники...

Знову згадую я бійця, кот
рий носив ім’я м.оєї Батьків
щини. В Монголії багато багь- 
иіз дають дітям російські 
імена —- « пам'ять про лікаря, 
що прийшов на допомогу, про 
геолога, що розвідаз поклади 
корисних копалин з їх респуб
ліці, гро спеціаліста, що про
бурив артезіанську свердлови
ну в безводній Гобі, про пол
ководця часів Халхін-гола та 
Вітчизняної війни... В цьому — 
Ще один прола взаємної пю* 
boni та братерства народів 
ДВОХ кргїн

Г. ХАРЧЕНКО,
„ власкор АПН.

Улан-Батор.
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Залікові очки юних

ПЕРШ ЗА ВСЕ
АКТИВНІСТЬ

стрільців
серед юніорів 
у оправі Mtl-7 

;у сходинну серед 
З 3G0 можливих

I знову збільшився білане здобут
ків. які вибороли наші спортсмени у 
фінальних змаганнях V Спартакіади 
УРСР, й на цей раз ніровоградці ві
тали ніймолодших езоїх друзів. Юні 
стрільці нашої області за два дні 
змагань на вогневому рубежі набра
ли ще 134 очка, У перший день зма
гань вдало виступили Юрій Язиков та 
Валентина Тришіна. У вправі МГ-9 
вони були відповідно на 5-му і 7-му 
місцях. Потім вправа М!-5. Юрій Язи- 
і-ов виходить на 4-те місце, а його 
товариш по команді минулорічний

чемпіон республіки 
Олександр Зам’ятім 
піднявся на найвищ’ 
призерів змагань, і 
він вибив 295 очок.

В третій групі областей, таним чи- 
ьом, наші юні стрільці в загально
командному заліку очолили турнігзну 
таблицю, а серед усіх представників 
фінальних поєдинків були другими.

г. толок,
наш позаштатний кореспондент.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

1ВВ0И ЗШИрМЖ
в дитя- 
Ni 24 (зав.

В Кіровограді закінчилась 
першість обласної ради ДСТ 
«Спартак» з гандбола серед 
чоловічих ко ла ід. Дев ять 
колективів бу.-’и розмежо
вані на дві підгрупи. У. фі
нальному матчі 
неремо-кці підгруп - 
бс.лісти «Репин гни; 
спортсмени обкому 
спілки працівників 
З рахунком 13:7 
ремонтники і стали 
нами «Спартака».

На знімку: переможці фі
нального матчу ганбо.тістів.

іустрі инея 
- ГЩ1Д- 
а' та 
проб

оєві ги.
перемрг.іи 

ЧЄМ1НО-

^

Завдяки успішному розвитку 
економіки в нашій нраїні є пе
редумови для здійснення широких 
санітарно - оздоровчих заходіг, і 
в цьому відношенні багато роби
ться і зроблено. За останні роки 
досягнуто значних 
ротьбі з кишковими
проте захворюзання 
містах ще має місце.

До групи кишкових 
відносяться: дизентерія, 
тиф, паратиф, холера, 
токсикоінфекці; і інші 
вання.

Кожне інфекційне захворювання 
викликається 
роботворним 
Свою назву

успіхів у бо- 
хворобами, 

онремнх13

інфпь цій 
черевний 

харчові 
захворю-

специфічним хво- 
мікроорганізмом. 

«нишкозі інфекції» 
вони одержали тому, що місцем 
розмноження мікробів с шлунко- 
во-нишковий тракт. Джерелом ін
фекції є хвора людина або та, яка 
перенесла хворобу, зле продовжує 
виділяти інфекцію у зовнішнє се
редовище — банте зіоносій.

Після зараження люсина за- 
хв эр ос не відразу, проходить пев
ний прихований період (інкуба
ційний), який може тривати від 
декількох годин до декількох дніє, 
в залежності від виду збудника, 
ступеня заражгння харчового 
продукта чи води і стану зараже
ної людини.

Захворювання дизентерією мо
жуть зустрічатися у вигляді окре
мих випадків і групових захворю
вань. Основна причина захворю
вання кишковими інфекціями — 
порушення санітарного режиму, 
несвоєчасне виявлення та ізоляція 
хворих. Особливо небезпечні такі 
промахи в дитячих установах.

Захворюзання дизентерією 
нашому місті зустрічаються 
деяких дитячих і 
1971 році були групові

вання дизентерією 
чих яслах - саднах 
Р. Я. Івішин.і) № 35 (зав. Н. Н. Ку
хар) через порушення санітарно
го режиму і несвоєчасне вияв
лення перших випадків захворю
вання.

Дослідження останніх рскіе по
казали, що найбільше значення в 
поширенні дизентерії і інших 
кии^хових захворювань мас харчо
вий фактор, особливо молоко і 
молочні продукти. В цьому на
прямку велике значення маг. до
тримання потріЗ -іого санітарного 
стану на молокозаводі, дитячій 
молочній кухні і на інших підпри
ємствах. Однак, на молої озаеоді 
м. Кіровограда (директор 3. А. 
Калінічен со) порушується санітар, 
ний речим.

Кишкові захворювання 
пошир-о .»агмсь і з вини

І X

У
_______ __ з 

установах. У 
захвсрю-

можуть 
підпри

ємств загального харчування і 
торгівлі, якщо в них порушується 
санітарна - протиепідемічний ре
жим.

Не можна миритися з тим, шо 
місьнхарчоторг (директор П. С. 
Колесник) не встановлює касові 
апарати в продуктових магазинах 
з числом робочих місць 4 і більше 
(магазин №№ 27, 55, 88, 99), не
вирішує питання про обладнання 
мийних з установкою електроки
п’ятильників у магазинах НоМе 1«. 
50, 91 і інших.

Погані справи з зібезпеченнпм 
продмагазинів достатньою кількіс
тю обгортчоеого паперу, 
торговим інвентарем, 
ками.

Аналогічна картина 
нах міськкоопторгу 
Б. М. Високий).

Міський комбінат 
харчування (директор 
чин) допускає порушення

дрібним 
умивальни-

і о магази- 
(диреигор

загального 
І. Ф. Клль- 

са Hi-

А
< ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

ЧЕТВЕР, 8 ЛИПНЯ. ПЕР. 
ША ПРОГРАМА. 10.40 — 
Кольорове те їебаче іня. 
Художній фільм «Аксалач- 
ги на дні». (М). 12.00 —
Телевісті. (К). 17.40 
левісті. ..........
юнацтва, 
ду». (К). 18.30 
ництву “Г 
нову». (М). 19.00 — Кон
церт. (К). 19.20 — «Зі ряд
нами партійних накрес
лень». (Кіоовоград). Т9.30 -- 
Телефільм. (Кіровоград). 
19.40 — Художній фільм 
«Світло с наших вікнах». 
(К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Пре
м’єра художнього теле-

Те-
(К). 18.00 — Дпя 
«Честь з‘ Mo.no- 

«Твар.і» - 
промислову >с- 

(М). 19.00

фільму «Сага про Форсай- 
тів». І серія. «Сімейне тор
жество». (М). 22.35 — Чем
піонат світу з фехтуза-і- 
ня. (Відень). 23.15 — Те
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05
— Новини. (М). 17.15 —
«Рідні наспіви». Концепт. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Для школярів.
«На приз клубу «Нептун». 
(М). 18.30 — Фільм-ко і-
церт «Калинка». (К). 19.00
— «У нас в гостях поет 
Степан Щиллчов». (М). 
19.33 — Концерт Черка
ського народно-о хору. В 
перерві — «На добраніч, 
діти!». (К).

П’ЯТНИЦЯ,
ПЕРША ПРОГРАМА. 10 15
— Кольорове те.іеб ічен-ія.
Для дітей. Мультфільм. 
«Розповіді стаоого моря
ка». (М). 10.45 — Худож
ній фільм. «Гутаг.ерчовий 
хлопчик». (М). 12.00 — Те
левісті. (К). 12.10 — «Де іь 
у таборі». Репор-аж з рес
публіканського піочер-

9 ЛИПНЯ.

тарних правил в утриманні 
лень №№ 4, 13, кафе «Світанок».

Порушення я експлуатації водо
провідно-каналізаційних споруд, 
спуск неочищених стічних вод у 
водойми, аварії каналізаційної 
мережі можуть бути причиною 
виникнення як окремих, так і 
групових захворювань, 
небезпечні брудні 
проводів і колодя’іс 
користування.

Мають місце порушення в екс
плуатації міської каналізації (ди
ректор В. 3. Калинчук). Тут від
сутня оперативність у ліквідації 
аварій вуличних і дворових ме
реж. Так, на вулиці Кал і ні на з бе
резня 1971 р. по травень, на вулиці 
БашнирсоКІй з 5 травня і до цьо
го часу, по провулиу Декабристів 
з квітня каналізаційні води зали
вають вулиці, що не виключає 
можливості забруднення содолро- 
еідної мережі.

Надвірні санітарні установи в 
окремих житловоенсплуатаційних 
-конторах (№ 4 — начальник П. Я. 
Темноз, Мг 6 — начальний С. П. 
Шелихоеа, N1 1 — начальник Г. Є. 
Броншпіц) утримуються в неза
довільному санітарному стані, а 
керівники цих установ не вжива
ють відповідних заходів.

Після сказаного иеЕажнс прий
ти до висновку, що в профілактиці 
гострих ки ичових інфекцій важ
ливою умовою є дотримання гі
гієнічних правил. Особливу увагу 
необхідно приділити санітарному 
стану об’єктів загалоного харчу
вання, торгівлі і харчових вироб
ництв.

Особливо 
води водо- 
заг ального

О. ЛЕВАДНА, 
зав. епідсм відділом міськ- 
санепідемстанції.

Д. МЕПИХОВ, 
зав. санвідділом.

ського табору «Молода 
гвардія». (Одеса). 16.55 -- 
«Працею звеличені». (За
поріжжя). 17.10 — Телеиіс- 
ті. (К). 17.30 — «Світ со
ціалізму». Програма, при
свячена 50-річчю Народ
ної революції в Монголії. 
(М). 18.00 — За накреслен
нями XXIV з’їзду КППС. 
Тележурнал 
(К). 18.30 — Г. 
ріс телестудії
з заслуженим 
спорту Л.
19.00 — V... 
рове телебачея ія. «Запро
шуємо на пісню». (К) На 
Москву. 19 30 — Інформа
ційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 20.00 
— Науково-популярний кі- 
нонарис «Мистецтво на
роду». (К). 20.30 — Чемпіо
нат СРСР з футбола. «Ди
намо» (К) — СКА (Ростов). 
Другий тайм. 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45 — 
«Єкран молодих». (К). 
(Львів — Мінськ). 22.45 — 
Музичний телефільм «Ро-

КПРС. 
«Прогрес». 

Зустріч юнко- 
-,!ї «Орлятко» 

......-і майстром 
Л. Яшиним. (М).

Українське нольо-

Вони вишикувались на 
подвір’ї техі ікуму, слуха- 
юго своїх вчителів. Чека
ють, поки їм вручать дипло
ми агрономів. Нарешті, ди
ректор технікуму Я У. Ха- 
устович називав імена кра
щих випускників. Говорячи 
про найбільш активних 
юнаків та дівчат, які відзна
чились у навчанні, він заод
но згадує і тих, хто був 
першим в спорті, хто захи
щав честь учбового закладу 
на районних та обласних 
змаганнях. І отак щороку.

За попередню п’ятирічку 
в нашому технікумі здобули 
кваліфікацію 
дівчат, 27 з 
дипломи з 
майже кожен 
комсомольським 
спортсменом. А тепер, коли 
ці хлопці 
цюют,- на 
ни знову 
молодь. І 
саме завдяки 
на селі зростає фізі ультур- 
но-м ісопа робота, спортом 
починають захоплюватись 
все більше молодих хлібо
робів.

Отож, плануючи свою ро. 
боту, наші комсомольські 
активісти одним з головних 
напрямків своєї, діяльності 
геж вибирають таку лінію, 
щоб весь навчальний пік 
сповна підносити актив
ність всього колективу фіз
культури, щоб повсякчас 
зростала масовість і май
стерність в спортивних 
ціях.

Нині 
стій но 
учнів, 
ли 7“ . 
ками. А коли триває 
такіада технікуму, 
лсгкоатлстичЧі доріжки, 
лейбольні, баскетбольні, 
пісні майданчики виходить 
близько G00 юнаків та дів
чат.

Успішно склали наші учні 
залік з фізичної та військо
во-технічної підготовки. Ко
жен комсомолець виконає, 
нормативи комплексу ГЗБ.

Коли 
вчальний 
мо і тих, 
обласних 
ганнях.
четься 
Барна, Григорія Рудя, 
колу Соловея, Галину 
ловченко. Олега Чорного, 
Антоніну Вернигору, Івана 
Безуглого.

Наші спортсмени були в 
числі призерів, ноли трива
ла першість обласної ради 
ДСТ «Колос» серед середніх 
учбових закладів. Тут від
значались 
коатлети, 
футболісти, гандболісти.

В тому, ЩО останнім ча
сом в колективі фізкультури 
пожвавилась спортивно-ма
сова робота, чимала заслуга 
громадських 
які очолили 
ЦІЇ. Кращі з них

167 юнаків та 
них отримали 

відзнакою. І 
третій був 
активістом.

й дівчата пра- 
лачах області, до
ведуть за собою 
приємно чути, що 

їх активності

сек-

по-
212 

ста-

спортам у нас 
захоплюються 

Це тільки ті, що 
спортсменами-розрядни- 

спар- 
то на 

во- 
те-

закінчується на
рік, ми відзначає- 
хто мав успіх 

спортивних 
В числі таких 
назвати Анатолія 

Ми- 
Го-

на 
зма- 
хо-

тенісисти, лег- 
велосипедисти,

ФУ'1 БОЛ

інструкторів, 
спортивні сен- 

X — Леонід 
Назарук, Василь Голамов- 
зий, Леонід Дем’яненко, 
Анатолій Шевченко.

Підвищенню масовості І 
активності наших фізкуль
турників сприяють спор
тивні поєдинки, влаштовані 
безпосередньо в технікумі. 
Найбільшої популярності
набули традиційні легкоат- 
летичні змагання нросменів 
на приз Героя Радянського 
Союзу Василя Порика, 
який колись навчавіл в на
шому учбовому закладі. А 
оце недавно визначали наи- 
сильніших легкоатлетів. ь
цих змаганнях взяли участь 
97 юнаків па дівчат. Пере
можцями і 
ни команди, яка 
честь технікуму 
і их змаганнях, 
переможців 
Чопмий — 
А ноли 
кістю 
ВИЙШЛИ -----
першого курсу, де фізоргом 
Микола Самойчун.

З цікавістю ми знайоми
лись із зобов’язаннями, іцо 
беруть на себе фізкультур
ники колгоспу імені Куй- 
бьшева Новомиргорсдського 
району. Одна з голосних 
турбот носомиргородців — 
будівництво спортивних
споруд. І вірно. Адже без 
цього не можна сповна під
вищити активність спорт
сменів, організувати масові 
змагання. Ми теж займаємо 
таку позицію. Силами сту
дентів у нас будувався стрі
лецький тир, баснетбольні 
та волейбольні майданчи
ки, гімнастичне містечко. І 
надалі наша спортивна база 
зростатиме. В наступному 
навчальному році ми влаш
товуватимемо змагання в 
спортивному залі, до послуг 
спортсменів буде легкоат
летичний комплекс.

Комітет комсомолу разом 
з фізкультурними активіс
тами зносу і знову визна
чають орієнтири, які допо
можуть й надалі поліпшити 
фізкультурно - масову робо
ту в технікумі, залучити 
до занять спортом всіх юна
ків та дівчат.

; та ..
вийшли спортсме- 

захищапа 
на район- 

Шеренгу 
^.з очолили Олег 
та Павло Мануїлов. 
мірялись майстер- 

велосипедисти, тут 
вперед спортсмени

С. КУЛИК, 
секретар комсомоль
ської організації Боб- 
ринецького сільсько
господарського техні
куму.

ПЕРЕМОГА БУЛА 
НЕЛЕГКОЮ

сійський калейдоскоп». 
(М). 23.15 — Чемпіонат
світу з фехтування. (Ві
день). 23.45 — Телеаіс- 
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.50 
— Новини. (М). 17.00 —
«Пісні над Доном». Кон
церт (Ростоз-ьа-Дону).
17.30 — А. Чехов. «На да
чі». Телефільм. (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Ко
льорове телебачення. Для 
дітей. «Подорож у казку». 
(М). 18.30 — До 50-річ-іл
перемоги Народної рево
люції в Монголії. Худо к- 
ній фільм «Нашадэн Чіч- 
гіс-хана». (К). 20.00 — Нау
ково-популярний кіно.іа- 
рис «Мистецтво народу». 
(К). 20.30 — «На добраніч, 
діти!». (К). 20.45 - Фільм- 
нонцерт «Співає Римма 
Волкова». (К). 21.45 —
Казка для дорослих «Те- 
рем.теремок». (М). 22.45 — 
Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Динамо» (К) — СКА 
(Ростов). Відеозапис П 
тайму.

Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР», оріан Кпропогрпдского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуп. Луначврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-4$,35, 

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кірової рад, пул. Глінки. 2.

У позавчорашньому турі чемпіонату країни з фут
бола серед команд другої груші класу «А» суперни
ками кіровоградської «Зірки» були футболісти чер
каського «Дніпра», які вперше піші виступають у 
ній лізі. Старт новачків був невдалим. Воші зазнава
ли одну поразку за іншою, чимало зустрічей звели 
до нічиїх. Га чим далі, тим зрілішою ставала їх гра. 
Спортсмени «Дніпра» вже встигли піднести сюрпри
зи декому із старожилів другої лісп. Зокрема, гони 
примусили залишити поле переможеними одних з 
лідерів зони - фугболістів кадіївського «Шахтаря». 
А перед приїздом до Кіровограда Черкащини в Су
мах завдали поразки місцевим спартаківцям у яшх 
турнірне становите значна краще, ніж у них.

в маїчі з кіровоградцямп дебютанти показали 
свій характер. Вони не поступились перед більш 
досвід(єннми господарями поля, сішко захищався 
сммнво кон гра ганували, часто загрожував взят™ 
воріт. Пригадаємо один епізод, коли ніс 11 сичь юго 
удару лівого крайнього нападаючого госіеи «З X 
врятувала від гола верхня !ісрекпадина воріт ffie- 
да, аналогічне сталося піапіпю і иоІяг’ HPdB'
напздаючого Олексія Кацмана ’ ” УДПРУ пашого

А взагалі Кіровограді гна ні ж. ппл-,.-
Піж у попередньому матчі з Xі йн к ’ г ° КРт’ІС’ 
валим <і.1с в0І1І) не могли ; Києва. Гри-
лругому таймі їхньому зіхнсішщ ЯгУСІІІХу; Т1’’!ькп в 
ьдя.юся вивести свою команду вкюелU Пл? У^ 
’0.1 І вирішив долю .зустрічі ;]а ■ п.ют’ Ч ” едШ,И“ 

Наступний магч 10 пип 1 ЖР'СГЬ *3ірки*- 
також на своєму попі Воин . 'р?вогРаАШ проведуть

■ПМ туром „Spe6ymj, ссріІ>J,М»-
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