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Піснл. Вона 
завжди поруч 
з нами, до
помагає жити 
і працювати.

Подружила 
з нею і Віра 
ЗЕКОВА, яку 
ви бачите на 
знімку. Во
на — учасник 
народного хо< 
ру Олексчнд- 
рійського елек
тромеханічного 
заводу.

Фото 
В. КОВП'КА.

У Комітеті
по Ленінських
і Державних
преміях СРСР

У Москві 11 жовтня під головуванням президента Ака
демії наук СРСР академіка М. В. Келднша відбувся 
пленум Комітету по Ленінських і Державних преміях 
СРСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів СРСР.

Пленум обговорив роботи, що беруть участь у конкур
сі на здобуття Державних премій СРСР 1972 року, і 
прийняв рішення про присудження премій авторам най- 
видатніших праць.

16 ЖОВТНЯ - 50 РОКІВ ШЕФСТВА
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ
НАД ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИМ ФЛОТОМ СРСР

(ТАРС).

Так було завжди: коли радянський 
народ виходив на нові висоти, у пер
ших шеренгах першопроходців поряд 
з комуністами були комсомольці. 
Юнь Країни Рад повсякчас вибирала 
рубежі, на яких вершився бойовий і 
трудовий подвиг наших людей. 
16 жовтня 1922 року з ініціативи 
В. І. Леніна комсомол гордісно взяв 
шефство над Військово-Морським 
Флотом. Бо треба було зміцнювати 
могутність радянської республіки,

боєздатність армії і флоту. Тільки за 
два роки шефства комсомольські ор
ганізації направили на флог понад 
10 тисяч добровольців. А через два 
роки легендарний крейсер «Аврора» 
разом з навчальним судном «Комсо
молець» здійснили морський похід за 
маршрутом Кронштадт — Берген — 
Мурманськ — Архангельськ — Крон
штадт. Тоді ж сторожовий кораболь 
«Воровський» пройшов з Архангель
ська у Владивосток далекими мор
ськими шляхами. А в 1925 році есмін
ці «Петровський» і «Незаможник» ви
рушили в Італію.

Наш флот ставав все сильнішим і 
могутнішим.

Легендарний подвиг здійснили ра
дянські моряки в роки Великої Віт
чизняної війни.

Серед тих, хто прославив свою Віт
чизну, були і наші земляки. Ми з доб
рою заздрістю вчитуємося в бойові 
біографії адмірала М. Басистого, 
командира підводного човна І. Фіса- 
новича, відважного чорноморця Героя 
Радянського Союзу Г. Куроп'ятнико- 
ва, капітана II рангу О. Свиридова, 
капітана І рангу М. Борисенка, стар-

шини І статті гідроакустика Ф. Кирн- 
ченка. В літопис бойозих подвигів 
комсомольців-кіровоградців занесе
но ім’я мужнього моряка О. Калюж
ного, який разом зі своїми товариша
ми Г. Долею, В. Мудриком, Д. Пого- 
рєловим, В. Радченком та І. Четверт- 
ковим здійснили немеркнучий подвиг, 
відбиваючи атаки ворога з гарнізон
ного дзоту № 11. Герої-моряки би
лись до останнього патрону, до ос
таннього подиху. Вже потім тут, в 
дзоті радянські воїни знайшли запис
ку, яку залишив О. Калюжний. По
мираючи, він вірив в перемогу і гор
дісно відзначав, що він син Ленін
ського комсомолу.

І нині, в роки мирного будівництза, 
радянський Військово-Морський Флот 
з новою боєздатністю. Комсомол 
продовжує нести над ним шефство, 
яке взяв 50 років тому.

Комсомольські організації області 
разом з клубами ДТСААФ, пунктами 
початкової військової підготовки по
силають у військові частини і на ко
раблі технічно грамотних і фізично 
загартованих юнаків. Підтримуючи 
зв’язки з моряками-чорноморцями, 
кіровоградці постійно зустрічаються 
з ними, рапортують своїм друзям про 
досягнення в праці, військово-патріо
тичному вихованню молоді. В ці свят
кові дні моряки підшефного корабля 
«Дзержинський» приїхали в Кірово
град. Вони гостювали в червонозорів
ців, інших 
обласного 
па воїнів 
гостювала 
водську.

На свято 
градці послали своїх кращих 
ставників — комсомольських активіс
тів, молодих робітників і колгоспни
ків, які успішно несуть трудову вахту 
на честь 50-річчя утворення СРСР.

Ми слухаємо палкі слова військо
вих моряків. 1 знову й знову переко
нуємось, що Військово-Морський 
Флот нашої Вітчизни впевнено рушає 
в далекі і близькі рейси курсом, який 
почав легендарний крейсер «Авро
ра», і в котрий раз вже заявляємо:

— Будемо схожі на тих, хто піввіку 
тому став в шеренги першопроход- 
ців!..

молодих виробничників 
центру. А перед цим гру- 
з морського підрозділу 
в Кіровограді, Світло-

до чорноморців кіровз- 
пред-

ЖОВТНЯ

1972 р.

Ціна 2 коп.
ВСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

п °?™Хо;Ге ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ 
одним з найдієві- •
ших засобів ' виховання її на марксист
сько-ленінській спадщині в дусі боротьби 
за комуністичне майбутнє, непримиренності 
до проявів буржуазної ідеології, постійно
го ідейного зростання та виконання рішень, 
поставлених партією перед народом. Тому 
і організація політичного навчання — одна 
з провідних ділянок роботи комсомольсь
ких організацій.

Коли наприкінці минулого навчального 
року ми проаналізували роботу гуртків по
літичної освіти, то виявилось, що багато

навчання

висновки
НАСЛІДКИ

чого не зроблено. Ще значна кількість 
молоді залишилась поза навчанням. Тому 
були різні причини — поганий облік в пер
винних організаціях, складні умови вироб
ництва, недостатня організація занять. Та 
всі ті причини — суб'єктивні. Бо при пра
вильній організації наслідки могли б бути 
набагато кращими.

Слід сказати, що питанням політичного 
навчання юнаків та дівчат у цьому навчаль
ному році ми почали займатись ще напри
кінці весни. Розпочали з анал:зу, а потім 
перейшли до активної підготозки. І ось які 
результати маємо на сьогодні. На промис
лових підприємствах і в установах працю
ють 56 гуртків і семінарів, у яких навчаю
ться 2076 молодих виробничників. Створе
но додаткові гуртки на електромеханічно
му заводі, на Світлопільській шахті, в рай- 
енергоуправлінні та ін. Працюють 7 теоре
тичних семінарів для комсомольців з ви
щою освітою. Окрім того, близько 1200 
комсомольців навчаються в школах кому
ністичної праці, на третину збільшилась 
кількість гуртків «Основи соціалістичної 
економіки».

Міськком комсомолу особливу увагу 
приділив комплектуванню і підготовці 
пропагандистів. Зараз псі керівники гурт
ків — члени КПРС, 54 з 56 мають вищу і 
незакінчену вищу освіту, більшість з них 
понад три роки працюють з молоддю.

Уважно поставились ми і до добору ре
зерву пропагандистів, де переважна біль
шість — комуністи і спеціалісти з вищою 
освітою.

Розроблено перспективний план навчан
ня пропагандистів. Регулярно, раз на мі
сяць, проходитимуть у міськкомі ЛКСМУ 
семінари, на яких розглядатимуться питан-

МОЛОДІ МОРЯКИ З КРЕЙСЕРА сДЗЕРЖПНСЬКИИ» у червонозорівців.
яя

полі зору
міськкому —

ня методики роботи з молодіжною ауди
торією, проводитиметься обмін досвідом, 
відвідуватимуться заняття кращих молодіж
них пропагандистів.

Методичною радою при МК ЛКСМУ, яку 
очолює викладач педучилища Т. Копилова, 
узагальнено досвід роботи гуртків комсо
мольської політосвіти електромеханічного 
заводу (пропагандист В. Черних) та швей
ної фабрики, (пропагандисти Л. Хатько, 
В. Кобилятська, Л. Хлівьа), підготовлено 
інформаційні бюлетені, які направлено у 

всі комсомольські орга
нізації.

Ми маємо хороший 
досвід роботи гуртків у 
комсомольських органі
заціях Головківськоги 
вуглерозрізу, де пропа
гандистом С. Рибалко, 
авторемонтного заводу 
(пропагандисти В. Вели- 
кожон, В. Аржанов, 
В. Тисаревський), ТЕЦ-1, 
ТЕЦ-3 та на інших під
приємствах, який також 
буде узагальнено.

Перед початком нового навчального ро
ку для слухачів гуртків і семінарів у місті 
проведено теоретичну конференцію «Ідей
на переконаність — наші крила», яка на
цілила їх на грунтовне засвоєння маркси
стсько-ленінського вчення.

Перше заняття цього року розпочалось 
Ленінським уроком «Ми патріоти, ін
тернаціоналісти». На ньому велась ціказа 
розмова про підготовку нашої країни, міс
та, комсомольських організацій до 50-річ- 
чя утворення СРСР, про дружбу народів 
нашої країни, про трудові досягнення під
приємства. Запросили старих комуністів, 
комсомольців 20-х—40-х років, учасників 
Великої Вітчизняної війни, передовиків 
виробництва. Слухачі з райенергоуправ- 
ління, тресту «Кіровоградвуглебуд» прове
ли перше заняття в міському краєзнавчо
му музеї.

Перше заняття пройшло успішно. Та вже 
з нього ми розпочали контроль за робо
тою політгуртків. Члени комісії по політич
но-масовій роботі, що створена при міськ
комі, разом з багатьма членами міськко
му комсомолу відвідали в цей день комсо
мольські організації. їхні заузаження ви
вчено і зроблено певні висновки. Розроб
лено заходи по усуненню помічених недо
ліків. Ми і надалі практикуватимемо пере
вірку підготовки пропагандистів і слухачів, 
активності комсомольців, а також визнача
тимемо практичні результати від політич
ного навчання молоді. Одночасно вивчати
муться умови, в яких діють політгуртки, 
причини, що заважають працювати їм на 
повну потужність з тим, щоб жоден юнак 

дівчина не залишились поза навчанням.
А. ГРУША, 

другий секретар Олександрійського 
міськкому комсомолу.
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Я 5 жовтня — 
День працівника 
харчової 
промисловості

з
АСОРТИМЕНТОМ
І ЯКІСТЮ
Трудящі країни урочисто зу

стрічають День працівника хар
чової промисловості. Харчовики 
Діровоградщиии добре попрацю
вала, щоб на прилавках мага
зинів був великий вибір харчо
вих виробів, щоб до столу тру
дарів міст і сіл області надхо
дили високоякісні хлібо-булочні 
вироби, безалкогольні напої то
що. Про їх здобутки нашому 
кореспондентові розповів на
чальник обласного управління 
харчової промисловості Г. М. 
Г уліда.

— Г ригорію Маркевичу, з 
якими показниками до свя
та прийшли харчовики Кірово- 
ерадщини?

Ус» підприємства нашої 
Системи дев'ятимісячний план 
по виготовленню промислової 
продукції виконали достроково, 
план реалізації у середньому 
виконано на 103 проценти, тоб
то реалізовано продукції понад 
план на 593 тисячі карбованців. 
На сьогоднішній день населе
нні області продано продукції 
харчування на 824 тисячі кар
бованців більше, ніж за відпо« 
відний період минулого року. 
Ці успіхи стали можливими 
завдяки самовідданій праці тру
дівників усіх підприємств, да 
зараз трудяться 486 ударників 
комуністичної праці, 34 бригади 
борються за ззання колективу 
комуністичної праці, 17 колек
тивам це почесне звання вже 
присвоєно.*

— Випуск яких нових виро
бів освоєно нинішнього року?

— Це — напої «Ромовий» та 
«Пізденпмй», булки дитячі, ба
тон столовий, рогалик сирний. 
Розпочали виробляти дієтичні 
Хлібо-булочні вироби: хліб ах- 
лоридний, булки молочні, бул-

ки з пониженою кислотністю, 
хлібо-булочні вироби на молоч
ній сироаатці. бсього освоєно 
11 нових виробів.

— Директивами XXIV з’їзду 
КПРС передбачено підвищува
ти якість, розширити асортимент 
і поліпшити поживну цінність і 
смакові якості продуктів харчу
вання. Як з цим завданням 
справляються на підприємствах 
Діровоградщини?

Систематично, один раз на 
квартал проводяться дні якос
ті хлібо-булочних виробів, без
алкогольних напоїв, консерв
ної продукції, макаронних ви
робів. Хорошу оцінку на об
ласних та республіканських де
густаціях отримують вироби До- 
линського хлібокомбінату та 
Бобринецького райхарчоком- 
бінату.

Для поліпшення якості про
дукції на більшості підприємств 
проводиться реконструкція ок
ремих цехів, дільниць. Так, ли
ше цього року на Кіровоград
ському міськхарчокомбін а т і 
встановлено новий паровий ко
тел, на Долинському хлібоком- 
бінаті — автоматичний сатура
тор. На цих та :нших підпри
ємствах впроваджено нове ус
таткування, що сприяє не лише 
поліпшенню якості, а й збіль
шенню виробництва продуктів 
харчування.

Велика реконструкція прово
диться на хлібозаводі № 2 м. Кі
ровограда. Тут будуть введені 
8 дію три потокові лінії. У чет
вертому кварталі на Олександ
рійському хлібозаводі буде вво
дитися в дію лотосова лінія по 
виробництву хліба за нозою 
технологією.

— Григорію Марковичу, яки
ми здобутками трудівники зуст
річають 50-річчя утвор енн я 
СРСР?

— У соціалістичному змаганні 
на честь піввікового ювілею 
СРСР йдуть попереду колективи 
Знам’янського та Кіровоградсь
кого міських та Бобринецького, 
Петрівського, Олександрізсьсого 
районних харчокомбінатів, Світ- 
ловодського консервного та 
Гайворонського оинзаводівї На 
цих підприємствах трудиться ба
гато комсомольців і молоді.

Днями колективу Кіровоград
ського міськхарчокомбінату, за 
виконання додаткового завдан
ня по виробництву макаронник 
виробів, винесено подяку від Го
ловного управління хлібопекар
ної та місцевої харчової про
мисловості.

~

НА ОСІННІХ ГОНАХ

Небагатий послужннй список Сергія Лисен
ка, але то — список фахового зростання мо
лодого спеціаліста. В 1963 році після закінчен
ий Одеського сільськогосподарського інститу
ту — агроном з насінництиа в радгоспі «П'я- 
тпхатський» Петрівського району, потім — ке
руючий першим відділком господарства. А з 
вересня 1970 року він — головинії агроном рад
госпу «Петрівський».

На фото: Сергій ЛИСЕНКО оглядав ма
сив сходів іАврори».

Фото В. КОВПАК!.

ПРОДОВЖЕННЯ
КОМПЛЕКСУ Г

15 380 центнерів озимої пшениці засипали в засі
ки Батьківщини механізатори комсомольсько-моло
діжної бригади колгоспу імені Кірова. А на черзі — 
нові осінні турботи.

Бригадир 8. О. Сендзюк не сумнівався в успішно
му проведенні комплексу. Хлопці а нього —- тяму
щі, працьовиті.

— То так, ритм осінніх жниз залежить в>д основ
ної постаті — механізатора, — підкреслює він.

Перед початком осінніх робіт він зібрав всіх в ленінській 
кімнаті. Така вже традиція: про важливі справи, трудові 
завдання говорити саме в пій. Тут па чільному місці — пе- 
похідний прапор від райкому комсомолу, вимпел ЦК 
ВЛКСМ, вимпел «Кращому орагу району», «Кращому сі- 
аачу»,

— Цього разу раніше, ніж передбачали, розпочнемо дру
гий наступ, — звернувся до хлопців Володимир Олексан
дрович. — Бачите — збігаються строки. Бо соняшник та 
кукурудзу доведеться збирати одночасно.

Радилися недовго. .
Комсомолки Людмила Гумницька та Надія Пах- 

нюк — новачки в колективі. Закінчили 10 класів. Лі
том трудилися в рільничій бригаді, а восени вияви
ли бажання працювати сіаальницями.

І одразу ж дівчата відчули трудовий ритм. Щодня 
хвалилися вдома:

— Сьогодні засіяли п'ятдесят три гектари. >
Через день:
— Маємо п'ятдесят чотири.
Звичайно, комсомолки далекі від самопоквали. 

То все про трактористів: Івана Бзринова, Петра 
Слєпченка, Володимира Шафранського. Бо ж не бу
ло такого дня, щоб жоден з них не засіяв площу 
меншу від 53 гектарів (при нормі 45). Весь озимий 
клин засіяли з найоптимаяьніші строки — з 5 по 15 
вересня.

Пізні культури зібрали теж шеидко. Здали дер
жаві 2500 центнерів кукурудзи, 3200 центнерів на
сіння соняшника, не забували і про підняття зябу: 
орали ниву відразу, як тільки вона звільнялася від 
пожнивних решток.

А як закінчили в інших бригадах копати цукрозі 
буряки, комбайнер Федір Єфременко вивів сюди 
свій КСТ-3 у бурякову загінку. Хлопцям-водіям по
ставив вимогу:

— Від вас залежить і мій виробіток. Тільки корені до 
заводу відвозьте справно. А півтори норми буде.

Долниськнй цукровий завод від їхньої ниви за 70 кіло
метрів. Трактором встигнеш зробити лише один рейс. Тож 
молоді трактористи Олексій Кравиов, Микола Буртник, ком
сомольці Володимир Шафранськнй, Петро Слепченко нама
гаються старанно завантажити причепи. Перевезти 18 цент
нерів коренів — така норма. Та юнаки перевозять по 40— 
42. Перевиконують змінні завданая 1 шофери. Тож наказ 
комбайнера виконується на совість.

По-господарському хазяйнують молоді хлібороби, 
дбаючи про майбутній урожай.

— Вже вивезено на пола понад 9 тисяч тонн міс
цевих добрив, піднято паровий клин наступного ро
ку, залишилося зібрати останні гектари цукрових бу
ряків, а звільнені площі зорати на зяб, — підбиває 
підсумки осінніх робіт бригадир. — Та попереду 
ще турбота — ремонт техніки. Підготувати її до но
вого засіву — мета кожного. І використовувати 
її по-господарському — теж завдання номер один.

Ю. ЛІВАШНИКОД 
спецкор кМолодого комунара».

Колгосп імені Кірова
Бобринецького району.

з
Антоні ЧЕЙТЕР, 

член Виконкому Компартії 
Великобританії;

«Ніхто не може ігнорувати чи за
перечувати досягнення радянського 
народу... Радянський Союз перетво
рився з відсталої країни в передову 
промислову державу, яка відіграє 
провідну роль у науковій і технічній 
резолюції».

Макс ЛЕОН, 
московський кореспондент 

газети «Юмаміте» (Франція):
«Ніякі статистичні дані, як ми їх 

сприймаємо, виходячи з наших фран
цузьких понять про цінність... на 
змогли б виміряти той безцінний 
вклад, який внесений російським і 

і українським народами в післярево
люційний період з тим, щоб доло- 

! Могти вийти з відсталості Іншим, ща 
більш знедоленим народам колиш
ньої царської імперії — середньо
азіатським, сибірським, та іншими

Серж ЛЕЙ РАК, 
кореспондент газети «Юмаміте» 

(Франція):
ьПленова соціалістична економіка 

дозволила Радянському Союзу за 
порівняно короткий період стати 
другою промисловою державою сві
ту... Підвищення продуктивності пра
ці тут (в Радянському Союзі) вважа
ють необхідним. Однак не шляхом 
інтенсифікації праці, в шляхом по
ліпшення планування, більш ефек
тивної організації праці, введення 

і найсучаснішої тохніки, здійснення
, тісного зв’язку між наукою і вироб-
і ництвом, як це передбачено дев'я

тим п’ятирічним планом».
йкшшкжжмнммтммп

СВОЇМИ 
ОЧИМА

Журнал «Ньюсуїк» (США) 
(Кореспонденція з Єревана): 

«Вірменська культура процвітає. І в ба
гатьох Інших відношеннях республіка до
сягла великих успіхів за Радянської вла
ди. Єреван був курним гірничим селом, 
де нараховувалось всього ЗО тисяч жите
лів, коли піввіку тому Радянська влада 
прийшла у Вірменію. IIпні це індустріаль
ний центр з населенням 800 тисяч чоло
вік.

Ця гірнича республіка стала голозиим 
постачальником міді І обчислювальної тех
ніки. Випуск промислової продукції в НІЙ 
щороку зростає на 11 процентів — най
більший приріст серед радянських респуб
лік. До 1920 року у Вірменії не було уві- 
еерситегу, А нині о 220 студентів на кож
ні 10 тисяч жителів, Вірменія йде попе
реду... навіть таких країн, як Англія, 
Франція та Західна Німеччина».

Дсвід ПДУЕЛЬ, 
доцент Вірджінського 
університету (США):

«Цілком очевидно, що радянський лад 
сприяв ряду чудових досліджень, а його 
централізоване управління здатне ефек
тивно мобілізувати національні ресурси 
для соціальних, політичних, економічних і 
науково-технічних перетворень»,

Масуд АНСАРІ, 
видатний громадський 

і політичний діяч Ірану: 
«Досягнення в економій!, промисловос

ті, культурі, науці, дослідженні космічного 
простору в дружній країні е яскравим 
свідченням величезних перетворень о Ра
дянському Союзі за останні роки. ЦІ до
сягнення відкривають нові широкі перспек
тиви для подальшого розширення і зміц
нений дружніх добросусідських ВІДНОСИН 
між двома країнами».

Зарубіжні діячі і преса 

про Радянський Союз

Ален КАССОФ, 
виконавчий секретар організації 

«Міжнародна рада у справах 
дослідження та обмінів» (США): 
«Міцне місце, яке завоював Радянський 

Союз серед найкрупніших держав світу, 
являє собою зовнішнє виражений зрілос
ті його соціальних інститутів, поява ква
ліфікованого, письменного населення з 
світоглядом І потягами, що відповідають 
умовам життя в епоху передової техніки, 
високоефективної системи освіти, могут
ньої і всезростаючої економічної бази, а 
такой: сітки міських комплексів, що вима
гають спеціалізації праці і мобільності, 
характерник для життя сучасного суспіль
ства...

Про масштаби радянських досягнень ще 
більш переконливо свідчить той факт, що 
до цього часу більшість людей світу в 
більшості країн ні про" що подібне навіть 
мійяти не можуть».

Джеймс ФЛЕНІГАН.
кореспондент органу ділових 
кіл США журналу «Форбс»: 

«Російський народ живе сьогодні, без
умовно, краще, ніж будь-колн. Це досяг
нуто дякуючи викорнстапню колосальних 
ресурсів робочо? сили і капіталовкладень 
та ресурсам, що залучені до індустріалі
зації, яка продовжується всього лише 50 
років... Ниві росіяни поагнуть нарощува
ти випуск продукції при меншій кількості 
робочої сели, але більш ефективним ви
користанням капіталів і ресурсів...»

Майк ДЕВІДОВ. 
кореспондент американської 

газети «Денді уорлд» (США): 
п?»1°рне золотэ> Азербайджан - це ча
рівне джерело Індустріального, сільсько

господарського, наукового І культурного 
прогресу... 50 років соціалізму перетвори
ли колись відсталий пригноблений край 
жінок у чадрі і 90-процентної неписьмен
ності в індустріально розвинуту націю з 
процвітаючою наукою і культурою, в кра
їну. де жінки відіграють важливу роль у 
всіх сферах життя.

Нафта без рокфеллерів, нафта плюс Ра
дянська влада не лише викорчували не
письменність — вопи зробили можливим 
для соціалістичного Азербайджану навча
ти більше студентів, ніж Іран, Ірак I Тур- 
ція, разом взяті, — країни, де нафта та 
Інші мінеральні ресурси продовжують за
лишатися об'єктом Імперіалістичної екс
плуатації. Адже населення цих країн пе
ревищує в 15 разів по кількості населення 
Азериайдя.ану...»

Джордж МЕРФІ, 
американський журналіст

і громадський діяч, член редколегії 
газети «Афро-амеріке» і редактор 

журналу «Фрідомуейз». 
Здійснив у 1971 році поїздку 
по СРСР е складі делегації 

негритянських активістів:
І!

«Під час відвідання двох радянських 
соціалістичних республік — Узбекистану 
та Таджикистану — ми стали свідками 
повного розквіту радянської національної 
політики, теорії 1 практики, які поєдную
ться а житті народів. Для нас було ве
ликою радістю бачити, що ці народи, на 
долю яких в минулому випали умови раб> 
ства феодального суспільстаз, тепер, пе
реступивши через капіталістичну епоху з 
усією п жорстокістю, пригнобленням Г ек
сплуатацією людини людиною, безпосе
редньо вступили в соціалістичне суспільст
во ? "К?му 3,,ищсна експлуатація. Це бу- 
_2 Лля нас пр"мим значенням Радянської

‘ Добилась цього, аастосувмшя
м™?гиУЯ наук,О8и4 соціалізм, ідеололю 
марксизму-ленінізму...
ятг'І!-,,’гаЧПЛИ’ ”к У ЦИЖ ДВОК середньо.иі- 
пітм” ,. рсспуоліка<, так і під час усієї 
мам1п\п-нЗЛКИ П° Радя”с»>кояу Союзу. що 
ІіІа?!РаПД 03Нача« СТВОреННЯ НОВОГО. СО- 
Ы а дієтичного типу людини.

революції яапіоналм 
.,.г,»7.Сншо^т пР,,мУснля «забути» їх рідну 

. ьки цар наказав, що можпг 
говорити і писати лише на російській мо
ві, численні народи одержали свою.влас
ну письменність лише яісм революції».
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НОРАБЕЛЬ 
РЕВОЛЮЦІЇ

його ім’я горде І величне 
«Жовтнева революція», 

Золотими літерами воно впи
сане а історію нашого фло
ту, нашої Вітчизни. Цей лі
нійний корабель бус флагма
ном Балтійського флоту, о 
роки минулої війни нагород
жений орденом Червоного 
Прапора. Не випадково саме 
цьому кораблю, який раніше 
пазнвався «Гаигутом» було 
дано ім’я Жовтневої револю-

I клуб юних моряків, 
теж називаємо символічно

ції. Тут, на «Гапгуті», ще во
сени 1915 року моряки пов
стали проти царагу. А потім 
багато моряків-гангутівціи бра
ли участь у Великій Жовтне
вій Соціалістичній революції, 
боролись з ворогом на фран
тах громадянської війни. З 
новим ім’ям, яке отримав ко
рабель с період відродження 
флоту, «Гангут» майже трид
цять літ ніс бойову вахту, а 
о роки війни з гітлерівцями 
став неприступним бастіоном 
в обороні Ленінграда.

Історія «Гапгута», історія 
«Жовтневої резолюції» вчіпь 
молодих бути такими, як їх 
батьки і діди, котрі над усе 
ставили вірність прапору 
своєї Вітчизни.

який ми сьогодні відкриваємо, 
— «ЧЕРВОНИВ ГАНГУТ».

Комсомольці та молодь Світло- 
аодська, вихованці місцевої дитя- 

• мої морсько?- флотилії, постійно 
’підтримують шефські зв’язки з 

ь військовими моряками, екіпа.'ча- 
•ми бойових кораблів. Нерідко 
моряки приїжджають в наше міс
то, допомагають комсомольським 
активістам ще краще налагодити 
військово-патріотичне виховання 
молоді.

Ось і цього разу світловодці 
щиросердо вітали своїх гостей з 
берегів Чорного моря. У місько
му Палаці культури відбувся те
матичний вечір «Великій дружбі 

,1’ — піввіку», присвячений 50-річчю 
шефства комсомолу над Військо
во-Морським > Флотом. Девізом 
цього змістовного масового захо
ду стали слова, видрукувані на 
запрошеннях:

«Морс кличе'мужиіх юнаків
Нести сіужбу Батьківщині впевнено, 
Стяти гідним честі моряків, 
Бути вірним заповітам Леніна».
В концертному залі Палацу 

культури зібралися комсомольці, 
вихованці дитячої морської фло
тилії, учнівська молодь, бувші 
воїни. А з ними і представники 
Н-ського морського підрозді
лу. Молодь вітала офіцерів Петоа 
Кузьмича Грязєва та Олексан
дра Олександровича Дрьомова.

і 'г~

Перед учасниками вечора ви
ступив капітан і рангу у відставці 
учасник Великої Вітчизняної вій
ни Микола Йосипович Борисенко. 

«ЗАЗДРИМО
ВАШИМ 

ВІТРИЛАМ»
(З З ТЕМАТИЧНОГО ВЕЧОРА 

БОЙОВОЇ СЛАВИ 
«великій дружбі 
піввіку»

23 роки він прослужив на кораб
лях Тихоокеанського флоту, брав 
участь а боях під Сталінградом в 
складі частин морсокої піхоти. 
Тож згадав про найяскразІші сто
рінки з історії подвигів військо
вих моряків. Його розповідь про
довжив колишній підводник стар
шина І статті Федір Іванович Ки
риченко. Він був серед тих, хто 
одним з перших за комсомоль
ською путівкою прийшов служи
ти на Чорноморський флот.

А далі — рапорти юних моря
ків з дитячо? морської флотилії.

Вони розповідають споїм старшим 
товаришам про досягнення у фі
зичній і військово-технічній під
готовці, одкривають свою мрію 
стати справжніми бойовими моря
ками, аби продовжити героїчні 
традиції своїх батьків. Юний мо
ряк флотилії Володя Скрипка 
урочисто сказав:

—Ми задивляємось на ваші ор
дени, заздримо вашій мужності. І 
тепер, коли вирушаємо на неве
ликих катерах в Кременчуцьке 
море, маримо далекими горизон
тами. Хочеться відчути силу справ
жньої океанської хвилі і випробу
вати себе в справжньому герці.

Гості з берегів Чорного моря 
схвально говорили про ту роботу, 
яку проводять комсомольські ак
тивісти міста з майбутніми воїна
ми, розповіли про досягнення 
своїх однополчан у бойовій і по
літичній підготовці.

Перший секретар міськкому 
комсомолу Віктор Петраков пе
редав своїм шефам сувеніри від 
молодих робітників міста.

Вечір закінчився демонструван
ням фільму про військових моря
ків,

І. КАРАНТ, 
наш громадський кореспон
дент.

м. Світлооодськ.

Рекомендація
Після закінчення робочої зміни я 

вийшоз з прохідної фабрики кПзб/т- 
меблі» разом з Іваном Петровичам 
Бойком. Кращий робітник нашого ко
лективу раптом звернув увагу на 
хлопця-моряка, що йшов вулицею. 
Якось окинув його поглядом. А потім 
сказав:

—- 1 мені довелось сім років слу
жити на кораблі.

Та й згадав, як 11 місяців був учас
ником кругосвітнього переходу, як 
майже 70 тисяч кілометрів проплив 
морями крізь огниво битз під час 
Великої Вітчизняної війни. Все доводи
лось витримати старшині другої статті, 
трюмному машиністу Івану Бойку: і 
нестримну тропічну спеку, і зустріч з 
ворогом з океані, і 34-годиине пеог- 

^лбування на воді без рятувального кру
га, і контузію, після якої три місяці 
лікар* намагались повернути йому мо- 
аУ-

До війни Іван Петрович працював у 
салі Майор'вці Компаніївського райо
ну ковалем. Добрий фізичний гарт 
був йому і доброю підмогою з ратній 
праці.

Повернувшись додому, ’ааи Петро
вич .усиновив маленького хлопійка, 
йкчй залишився баз батька. 1 коли

Дмитро виріс, батько теж порадиз 
йому стати моряком. Митя готувався 
до цього і невдовзі за рекомендацією 
батька поступив до еійськозо-морсько- 
го училища. Оце повернувся з Кіро
воград і каже:

— Недавно я був на тому місці, де 
ти обороняв від гітлерівців школу з 
Севастополі.

І потекла розмова про будні вій
ськових моряків. А батько згадав про 
морський бій і той випадок, коли був 
пошкоджений корабель і моряки по
трапили з крижану воду. Кожен чеказ 
рятунку і витримав.

Дмитро слухав Івана Петровича, а 
потім у відповідь:

— ! в нас є такі хлопці, що не бо
яться «і вогню, ні шторму — все їм 
під силу.

-Бойко ще довго стояв на тротуарі 
і не міг відвести погляду від чорно
морця.

— Славний хлопчина. По всьому 
видно, що й моряк зразковий.

І. СКРИННИК, 
наш громадський корес

пондент.
П. Кіровоград.

На знімках: Іван БОЛ КО 
та Дмитро БОН КО.

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ гз

ПЕРШІ
КРОКИ
З
«ВІДПУСТКИ»?

БЛИЗЬКО СТА ЮНАКІВ І ДІВЧАТ 
ПРОДОВЖУЮТЬ «КАНІКУЛИ»

В багатьох сім'ях ще її лосі коилюваиия: сіш чи дочка 
не пройшли по конкурсу у вуз. Батьки у відчаї, на їк 
думку становище катастрофічне, — адже син непогано 
вчився, був активним учасником художньої самодіяль
ності, виступав на зборах, до того ж і з думкою про 
інститут звяклися...

«Все втрачено...» — безнадійно промайнуло в думках 
винуватця домашніх сбаталій». І він вирішив, та й 
батьки на тому наполягали, відгородитися на цілий рік 
від усього. Хлопець знову засів за підручники, посібни
ки. Коля ж хтось з сусідів засумнівався в правильності 
такого вибору, батьки в один голос почали виправдову
ватись: «Ну, подумаєш рік порссиде підготується». Зго
дом обурилися: <Щс ж наша справа, сімейна».

Дивний під
хід до справи.

.Те, що молоді, 
повні сили юнак 
чи дівчина три
валий час за* 
лишаться ло
за колективом, 
поза справжнім 
ділом, дехто по
яснює справою 
й турботою су
то сімейною, 
На перший по
гляд це ніби й

так, та тільки наш юнак і тисячі таких як вій — то мо
лоде поповнення робітничих, сільськогосподарських кад
рів країни. Ті, кому належить майбутнє наших міст З 
сіл, заводів і ланів. I становлення вчорашнього випуск
ника, обрання ним свого шляху в житті, турбота не ли
ше сімейка, то стосується всіх нас, усього суспільства.

Далеко за прикладами ходити не будемо. Цього року 
в обласному центрі атестат зрілості одержали понад пів
тори тисячі учнів. До цього часу близько ста з них піде 
ке працює, ніде ке вчиться. Сумка статистка.

Сто молодих, енергійних вирішили пересидіти, «від
почити» рік. Можливо хтось заперечнто — це не так ужо 
й багато. Але замислимось. Де ж певність у тому, що, 
почавши життя, з «відпустки», юнак чи дівчина не споку
сяться продовжити її?

З дитинства ми прагнемо до самостійності, підганяємо 
шкільні роки, поспішаємо стати дорослими. Вступаючи 
до лав ВЛКСМ, крокуючи в поході по місцях бойової 
та трудової слави батьків, клянемося бути зразком .у 
всьому: навчанні, праці, відпочинку. Як же сталося, що 
дехто опиняється осторонь сьогоднішнього життя, повно
го напруження, трудових звершень?

Ти ще стоїш на комсомольському обліку в школі, час 
від часу заходиш туди. Придивись уважніше: чи таке не 
до тебе ставлення з боку вчителів, як тоді, коли ти пи
сав випускний твір на тему: «Героїка праці 
Напевне, що ні. Вони здивовані твоєю 
більш того — стурбовані,

У твого шкільного друга, котрий пішов працювати, 
вже й обличчя стало мужнішим, твердішою
Розповідає вій тобі про серйозні речі, про головне для 
нього — про роботу, про нових товаришів. Чим же поді
лишся ти з ним? Тим, що ледарюєш, пересиджуєш рік? 
Різко змінилося життя товариша, погляди па світ. Вчора 
школяр, сьогодні — робітник. Чи залишиться він назав
жди у цеху, па фермі — вже справа інша. Однак важ
ливо, що товариш твій не злякався, не спасував. Він 
шукає себе.

Ми ке назвали жодного прізвища, хоча вони всі перед 
нами. Впевнені, що кожен юнак чи дівчина, замислиться 
кал своїм нікому непотрібним «перекуром», підуть в 
робітничі колективи, де на них по-справжньому чекають.

А. БАБАК.
м. Кіровоград,

—в поезії...» 
поведінкою,

стала хода«

БАТЬКО вважав, щз його 
син стане гютометвенніїм 
хліборобом. А він раптом 

пише в Новоу кра піку: 
сЗнозу ЇДУ вчитись. Хочу 
бути морським офіцером. 
Повидають в училище за 
комсомольською путівкою...» 

А невдовзі вже ПОВІВОМ- 
■лап батькові, що служить 
па есссадровому міноносці; 
командує зенітниками.

Перші бої на берегах 
Чорного моря Олександр 
Свиридоп зустрів, маючи 
вже певний досвід. Він був 
Елаояям спеціалістом, від
мінником боТюиої і полі
тичної підготовки. Ставши 
комуністом, повсякчас про
водив масово-політичну ро
боту серед молодих морл-

ОСКОЛОК БІЛЯ СЕРЦЯ
А в лютому 1943 року н 

сім’ю Свчридоснх передали 
газету «Красный черномо
рец», Сусідська дівчина чи
тала. матері нарис «Впереди 
мед*е»:

— .. Доброю славою овія
ний корабель «М». На ньо
му Олександр Свиридов 
командує зенітною батаре
ею. Добре командує, людей 
згургуваз, вробив їх эавзя- 
тими командорами. На ба
тареї в нього —• молодець 
до молодця.

Мата розхвилювалась, ко-

— ...В цей чье біля борту 
прогуділа бомба. Осколки 
посипались па палубу. Сви
ридова зразу підкинуло до
гори, потім вдарило до па
луби. На грудях з’явилась 
кров.,,

Та молодий офіцер виду
жай. І знову з’явився серед 
моряків. Знову відбивав 
нальоти ворожих літаків на 
черпонофлотські кораблі. 
Невдовзі він іще побував п 
госпіталі. Від лікаря в штаб 
надійшла записка: «Для 
нього морські вітри — най
кращі ліки...»

Ллє й досі біля серця з 
Олександрі Свиридова за
хряс темний осколок. Та 
комуніст О. Д. Сзпридоа 
яе забуває про свою морську 
професію. Хоч і в запасі, та 
діло знайшов для себе віп 
навчав майбутніх воїнів в 
Кіровоградському морсько
му клубі ДГСААФ, бере 
участь в роботі по військо- 
во-патріотнчнпму вихованню 
допрпзевпої молоді...

М, КРОКУН.
м. Кіровоград.
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Нелегкий цілях боротьби за 
Радянську владу пройшов чаш 
земляк Іван Спиридонович 
Компанієць, 100 років з дня на
родження ЯКОГО ВИЛОИЩОЄТЬСИ 
15 жовтня.

Народився він у с. Бссслівц! 
Яооомиргородського району в 
селянській сім'ї. З дитячих ро
ків змушений був працювати в 
наймах, тож уже зазнав кривд 
І поневірянь.

Іван Спиридонович рано 
включився в революційну бо
ротьбу. В 1907 році його за агі
таційну роботу серед селян за
суджено до заслання, звідки 
його звільнила тільки револю
ція.

Повернувшись додому, І. С. 
Компанієць став одним з про
відних організаторів боротьби 
за владу Рад в губернії. Його 
призначають комісаром заліз
ниць. Коли німецькі війська 
окупували Україну, Іван Спири
донович переходить п підпіл
ля. 8 1919 році організовує од
ну з перших комун — в селі 
Максимівні ВолодимирівськоТ 
волості. В березні цього ж ро
ку єлисапеті радська партійна 
організація обирав його до Ра
ди робітничих, селянських I 
солдатських депутатів.

Коли місту загрожувала бан
да Григор’ева, І. С. Компані
єць виступає перед григор’ївцп- 
ми, викриваючи мерзенну суть 
заколоту. На сторінках місце
вої преси з’являються його 
статті «Проти кого йде Гри- 
тор’єв», «Дамо відсіч Грпгор’в- 
ву», «За гвинтівку — проти ка
тів революції».

ЖИТТЯв
БОРОТЬБІ

На IV Єлнсазетградському 
з’їзді Рад Компанійця обира
ють делегатом на губернський 
з’їзд. Нашому земляку пощас
тило бути делегатом і членом 
президії IV Всеукраїнського 
з’їзду Рад у Харкові, що від
бувся о травні 1920 року.

25 вересня 1920 року І, С. 
Компанійця не стало. Вій за
гинув від рук бандитів.

Поховано Івана Спиридоно
вича «а братському кладовищ!) 
у фортеці. На гранітній плнтї 
викарбувати

«І. С. Компанієць — коман
дир партизанського загону. 
1872—1920 рр.>.
Одну з вулиць міста Кірово

града та село в Нозамнрго- 
родському районі названо його 
Ім’ям. В газеті «Вісті» за 192С 
рік надруковано слова одного 
з робітників:

«...Ти — символ звільненого 
життя... Твої слова, заклики а 
трибуни до людей не забуду
ться ніколи. Ти був світочем н 
тому стані, в якому працював... 
Пройдуть тяжкі місяці, роки 
жорстокої боротьби і біля твоєї 
могили зберуться ІОНІ і убілені 
сивиною комунара і скажуть 
тобі:

— Як І ТИ, МІ1 СПІЙ ПОДВИД 
здійснили. В цей день, КОШІ о 
нашій вільній країні всі рівно
правні, доповідаємо, що клят
ву, дану тобі, ми додержали..л:

Л. ПАЩУК.
м. Кіровоград.
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споруди, про шеф.
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В КЛУБІ того вечора тільки й було 
чули:

— Інструктор по спорту приїхав до нас.
— Кажуть сам непоганий спортсмен, в ін

ституті вчиться.
А він, зайшовши у фойє, знайомився з 

хлопцями, розпитував про справи в низово
му колективі фізкультури. А коли о окре- . 
мій кімнаті зібралися всі комсомольці села, 
заговорив:

— Вважаю, що кожен з нас повинен зай
матись в спортивній секції. І ще прошу вас 
допомогти мені залучити до цієї справи й 
нсспілкову молодь. Хай не братиме одразу 
рекордів, хай поки що не буде розрядни
ків, але для загального фізичного гарту ми 
спільно можемо зробити чимало.

сідн про досягнення радянських спортсме
нів на міжнародних змаганнях, розповіді про 
рекордсменів республіки, області, обгово
рення газетних та журнальних матеріалів 
принесли неабияку користь. Та іі сама ор
ганізація спортивних поєдинків сприяє то
му, що п колектив фізкультури йдуть БСЄ 
нбві і нові прихильники спорту. Провів, 
скажімо, інструктор шахово-шашковий тур
нір. Можна ' було б обмежитись тим,'що 
вручити одразу грамоту чи просто виділи
ти переможця в турнірній таблиці. Та Ми
кола Осиченко зробив по-іншому. Призери 
змагань П. Дудник та І. Стратієпко були 
запрошені в сільський клуб. 1 перед всіма 
колгоспниками їм вручили пам’ятні призи 
від правління колгоспу, ,

„ТАБЛО 
ЗАСВІТИТИ
В СУБОТУ“

Он стал с годами вспыльчивей, чем ране 
Не говорил спокойно, а рубил.
Так, даже доброй маме нагрубил 
И сам себя ее обидой ранил.
Теперь он, каясь, опустил глаза, 
Позор и стыд легли горой на плечи. 
Осознан грех, а оправдаться нечем, 
И не вернуть тех слов, что он сказал. 
А уголек сомненья тлел в душе: 
Поймет ли мать, простит его, 

как в детстве, 
Нервозность получившего в наследство 
От мины, что взорвалась в блиндаже?.,

В мрачных сенях, людьми забыта, 
Приютилась на полке каска. 
Всюду ржавчина съела краску, 
Бок осколком снаряда пробитый. 
В ней хранят для починки обуток 
Гвозди, шило, мотки шпагата... 
А ведь каска была солдату 
Неизменным в боях атрибутом. 
Но однажды она изменила, 
Хоть вины ее в этом мало —

Смерть не знает преград из металла... 
У нее безупречная сила.
Здесь одна лишь война виновата, 
Что уж многих не будет на свете...
А на ржавом железе щербатом 
Под пробоиной — гибели датой — 
Нацарапано вязью «Петя»...
Но хозяин ее не заметил —
Той резьбы филигранной, фигурной.., 
Эту каску хранил бы, как урну 
С прахом русского воина Пети.

Из-за Кавказских гор туманистых, 
К своим родимым рубежам, 
Под облаками плыли аисты, 
Их вел испытанный вожак.
Там, где поля желтели копнами, 
Теперь под веером крыла —- 
Земля, изрытая окопами,
Село, сгоревшее до тла.
Но тот вожак двору был преданный

Парил, кружился впереди
И у пруда, с небес разведанного, 
Пернатых стаю посадил.

I Сам с белогрудою подругою
| Пошел несмело ко двору,

Где пахло елью свежеструганной, 
И пели пилы топору.
Скрепляя сруб избы, старались там. 
Солдатке плотник прокричал:
— Смотри, к тебе вернулись аисты! 
Знать сыновей с войны встречай..,

■-==============,=======«====«===

Згадав про спортивні 
ство над школою.

— Це не значить, що 
повинні виставляти за 
учнів. Але тренуватись 
дом же старшокласники теж стануть чле
нами нашого колективу фізкультури.

В його діловитості сільські юнаки та дів
чата переконались і тоді, коли після за
кінчення чергового футбольного матчу Ми
кола ретельно аналізував дії кожною грав
ця, вказував на промахи.

Після цього хлопці вечорами не просто 
бігали за м'ячем, «муштрували» свого во
ротаря. Вони захопились цілим комплексом 
вправ. Футболіста можна було побачити І в 
легкоатлетичному секторі, і на волейболь
ному майданчику, він виконував силові 
вправи...

Пожвавилась робота і секції гирьовиків. 
Виступаючи на районних змаганнях, вони 
одразу привернули увагу уболівальників. 
Особливо успішно закінчив триборство Гри
горій Баленко: він виконав норматив тре
тього спортивного розряду і став першим 
призером.

Щоб ще більш залучити до занять фіз
культурою трудівників села, Микола Оси- 
ченко подбав і про пропаганду спорту, Бс-

під час змагань ми 
колгоспну команду 

будемо разом. Зго-

в цивільній обороні. В нас є прорахунку у 
військово-прикладних видах спорту, Отож} 
будемо ЮТУШІТНСЬ ПОСТУПОВО. 1 НЄ ІІООД1ПІ- 
ці, а всім колективом: механізатори, дояр,- 
ки, рільники, всі, хто хоче бути бадьорим 
1 сильним.

А невдовзі табло сільського стадіону епц* 
вісгило про досягнення перших значкистів 
колгоспу Імені Володимира Ульянова. Прц-і 
клад показав сам Микола Осичспко. Сто« 
метрівку він подолав за 13 секунд. Потім 
стартував Микола Гончаренко. Його ре
зультат — 13,2 сек. Вдало фінішували Лео- 
під Перевертаііло, Олександр Задорожийн^ 
А як почались змагання з плавання, Лей*, 
під БІлнк та Микола Гончаренко вклались 
в" норматив на золотий значок. Під час 
легкоатлетичного кросу знову були такі)' 

що стартували з ре»' 
зультатамн, які рІвн£ 
найвищим вимотай) 

Особливо цікаво 
проходив залік ПІД 
час підтягування на 
перекладині. ТІ, хто 
не тренувався, зрозУ£ 
мілн, що то не так(і 
вжа й легка справа 
отримати хоча ц 
срібний значок, б<) 
треба підтягнутись" 
9 разів. Олександр 
Задорожннй був; то
ді нсперевершениП ;*•# 
свій рахунок він до« 
вів аж до 15.

•І Микола Оснчепко знову почав трону« 
вання. Щодня, щосуботи, щонеділі. ЗайіДод 
оце на тваринницьку 'ферму, нагадав дояр« 
кам:

У кого вихідний — прошу на гтадіфг^У’
А на польовому стані тракторної брйгадії 

влаштував спортивні поєдинки під час Обід
ньої перерви. Хай вони були і скоромину/ 
цими, але кожен з механізаторів мав за« 
доволеиня, кидаючи м'яча.

Нині вже й інше чути' про Миколу:
— Пішов до наших батьків, теж слону« 

кає їх трохи розім’яти м’язи. Нехай не ду» 
мають, що тільки нам треба спішити на 
стадіон, а для них — посидінки...

•Ні, тепер в селі ніхто не здивується, ЯК 
побачить на стадіоні колгоспників різною 
віку, Бо така закономірність: фізкультуроіо 
займатись ніколи не різно, корисна воікг 
кожному, 1 і ;.

Одена БЕНДЕР, ; 
наш громадський кореспондент.

е ІНСТРУКТОР 
ЗГУРТОВУЄ 
АКТИВІСТІВ

• ПАМ’ЯТНІ ПРИЗИ 
ОД ПРАВЛІННЯ 
КОЛГОСПУ

е «ЗОЛОТИЙ» 
ФІНІШ 
сільських 
ЗНАЧКИСТІВ

П ЕРЕКОНАВШИСЬ в неабиякій активнос- 
11 ті 1 діловитості, сільська молодь обра
ла Миколу своїм комсомольським ватаж
ком. І знову він вів своїх ровесників на 
добрі справи. В першу чергу дбав, щоб всі 
члени Спілки були охоплені соціалістичним 
.змаганням, підвищували свій політичний 
гарт. Але і спорт знову ж таки був спра
вою не другорядною. Ось вже Миколі адре
сують нову похвалу: він налагодив роботу 
стрілецької секції, а коли тривав залік з 
військово-технічної підготовки, то більша 
частина комсомольців успішно виступила 
на вогневому рубежі. Інструктор відзначив 
високу результативність Анатолія Капусти, 
Григорія Коряченка, Галини БІлнк.

З ВВЕДЕННЯМ в дію новою комплексу 
ГПО, Микола Осичспко разом з свої- .

ми активістами почав підготовку майбутніх 
значкистів, дещо змінивши стиль і методи 
роботи колективу фізкультури. Дехто одра
зу заявив:

— Пішли на стадіон. Я стрибну так, що 
аумію отримати золотий значок.

Відповідь була переконлива:
— Але цілий комплекс вправ зразу не під 

силу тобі. А ще треба знати багато г>ро 
громадську і особисту гігієну, визначатись

село Миронівка
Світловодського району.

ПА КИЇВСЬКІЙ 
КІНОСТУДІЇ ІМЕНІ 
О. П. ДОВЖЕНКА 
ПОЧАЛИСЯ ЗЙОМ
КИ БАГАТОСЕРІЙ
НОГО ТЕЛЕВІЗІЙ
НОГО ФІЛЬМУ ЗА 
ТРИЛОГІЄЮ ВОЛО
ДИМИРА БЄЛЯЄ- 
ВА - «СТАРА ФОР
ТЕЦЯ», «БУДИНОК 
З ПРИВИДАМИ» І 
«МІСТО БІЛЯ МО
РЯ».

НА ФОТО: КАДР 
З ФІЛЬМУ. В РО
ЛЯХ (ЗЛІВА НА
ПРАВО): ВАСІ МАН- 
ДЖУРИ — ЛЕНІН
ГРАДСЬКИЙ ШКО
ЛЯР ВОЛОДЯ ЛЕ- 
ЛЕТКО, ГАЛІ КУШ
НІР — МОСКВИЧКА 
ЮЛЯ ЯКУБ. ПЕТЬ
КИ МАРІІМУХИ — 
киянин КОЛЯ СИ- 
МАРЬОВ.

ФОТО
ІО, МОСЕНЖНИКА. 

(ФОТОХРОНІКА 
РАТАУ).

П О ГОДА

14—15 жовт
ня — мінли
ва хмарність, 
без Істотних 
опадів, місця
ми туман. Ві
тер західний, 
слабкий до по
мірного. Тем
пература по
вітря вночі 
4—9 (під час 
прояс нень 
близько ну
ля), вдень 15— 
20 градусів,

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 15 ЖОВТНЯ. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для дітей. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школярів 
«Будильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М). 10.30
— «Сьогодні — День праців
ників харчової промисловості». 
(М). 11.00 — Концерт для пра
цівників харчової промисло
вості. (Ленінград). 11.45 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (ЛІ). 12.15 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 12.40 — «Всесоюз
ний фестиваль народної твор
чості». (М). 13.45 — Кіножур
нал «Новини дня». (М). 13.55
— Художній фільм «Капітан
ська дочка». (М). 15.30 —
«Сільська година». (М). 18.30
— Чемпіонат СРСР з хокей: 
«Хімік» — «Спартак». З пе
ріод. (Воскресснськ). 17.20 — 
«Літературні зустрічі». (ЛІ). 
18.00 — Новини. (М). 13.10 — 
Прем’єра телевізійного доку
ментального фільму «Ескіз до 
портрета». (М). 18.30 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно-

подорожей». (М). 19.25 — Ху
дожній фільм «Золоте теля». 
2 серія. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — До 
50-річчя утворення СРСР. Тс- 
лефестиваль художньої само
діяльності областей республі
ки. Звітують Кримська 1 
Херсонська області. (К). 23.05
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Циркова програма. (Вороши- 
ловград). 17.40 — «Сільські 
обрії». (Одеса). 18.05 — Кіно
комедія «Один телефонний 
дзвінок». (К). 19.15 — «На ме
ридіанах України». (К). 19.45
— Телефільм «Насамперед те
атр». (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорово телебачення. Телеві
зійний театр мініатюр «Наші 
сусіди». (М). 22.10 — Концерт 
артистів оперети. (М). 22.40 — 
Чемпіонат Європи з баскетбо
ла. Жінки. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 10 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.25 - 
Програма передач. (ЛІ). 15.30
— «Наука — сільському госпо-

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

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ном« 
сомольсьного життя-2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів I масово! роботи та Інших відділів—2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димні рова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

дарству», (М). 18.00 — «Ле
нін — засновник радянської 
багатонаціональної держави». 
Наукова передача. (М). 16.3С
— «Товариш пісня». Концерт
па замовлення телеглядачів 
(М). 17.00 — Для школярів
«Вогнище». (М). 17.30 — «Со 
юз непорушний». Карельське 
ЛРСР. (М). 18.00 - Новини
(ЛІ). 18.10 — «Подвиг». (ЛІ).
18.40 — П. ї. Чайковський. 
Третій концерт для фортепіано 
з оркестром. (ЛІ). 19.00 — Між
народна панорама. (М). 19.30
— Творчий вечір театру «Ро
мен». (ЛІ). 21.00 — Програма 
«Час*. (ЛІ). 21.30 — Чемпіонат 
Європи з баскетбола. Жінки. 
Фінал. (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.45 -
Ліультфільм «Лелеченя Кіч». 
(К). 18.00 — Республіканська 
фізнко-математнчна школа. 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.50 — «Від по
неділка до понеділка». (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Лис
тівки з Кіровограда». (Кіро
воград на Республікансько те
лебачення). 20.00 — Вечір на
укового кіно. (К). 20.45 — «11а 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Па кубок дружби. Змагянпл 
кращих гімнасток РРФСР і 
України. (Запоріжжя). 22.30 — 
«Естрадний концерт». (Львів). 
23.15 — Вечіріїі новини. (К).

ВІВТОРОК, 17 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -

Новини. (М). 0.45 -і Для
школярів. «Вогнище». (М)'« 
10.15 — Художній фільм «На
передодні». (A4). 11.40 — «Спі« 
вав народний артист С. Я. Ле« 
мешев». (ЛІ). 13.00 — «П’яти?" 
річка, рік другий». (М). 13.15
— «Союз рівноправних». До? 
кументальний фільм. (М). 13.45
— «Сільські жнива». (М). 15.4Q
— «Горький — співець робіт* 
ничого класу». Навчальна пе
редача з літератури. (М). 10.40
— Для школярів. Музичнії^
нарис «Ми навчаємося в Md? 
скві». (М). 17.30 — «наука
сьогодні». (М). 18.00 — До
50-рІччя СРСР. Телефестиваль 
майстрів мистецтв братніх реС? 
публік. Грузинська PCP. (Кі? 
ровоград). 18.30 — Ленінськії!) 
університет мільйонів. (Мн 
19.00 — Інформаційна програї 
ма «Вісті». (К). 19.35 - llpé? 
м’сра телевізійного багатосс« 
рійного художнього фільму, 'от 
«Радник Вацатко приймав мЦ 
ри». Перша та друга серії« 
(М). 21.00 — Програма «Macifj 
(М). 21.30 — «Алло, ми шу« 
каемо таланти». (М). 23.00 я 
Новини. (М).
мпкклввМІ'
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