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го заводу підйомно-трансіюрі- 
ного обладнанні) знають в 
усіх союзних республіках 
країни. Різноманітними мосто
вими кранами та кран-балка
ми заводу обладнуються і 
підприємства, які з допомо
гою Радянського Союзу бу
дуються в багатьох країнах 
світу: в Демократичній Рес
публіці В'єтнам, Об’єднаній 
Арабській Республіці, Чілі, па 

Кубі та у Соціалістичній Фе
деративній Республіці Юго
славії.

Підйомно-транспортне об
ладнання створює багато пра
цьовитих колективів, таких, як 
комсомольсько-молодіжна змі
на верстатників механоскла
дального цеху. Молоді робіт
ники на чолі з майстром II. Б. 
Кучай стоять на трудовій вах
ті «50-річчю СРСР — 50 удар
них днів». Якщо судити но 
виробітку иормо-іодии, то 
верстатники вже давно пере
йшли рубіж 1873 року. Решту 
показників плану воно пообі
цяли виконати до 25 грудня.

Зараз на заводі триває 
комплектація комсомольсько- 
молодіжних бригад та змін. У 
новому, 1973 році, до роботи 
стануть сім таких колективів.

В. ГРИБОК, 
працівник міськкому 

ЛКСМУ.
На фото: куди попряму

ють ні крани? Можлиго, н 
Грузію, можливо, в Литву. 
Всюди їх зустрічатимуть, як 
подарунки від дорогих друзів, 
друзін’ з Олександрії.

Фото В. КОВПАКА.
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ЗА БОЙОВУ
ДІЛОВИТІСТЬ

Б Олександрії відбувся рсс- 
публікапсьяий зональний ссиї- 
цар завідуючих відділами ком
сомольських організацій рай- 
вомів 1 міськкомів ЛКС.М Ук
раїни.

З доповіддю «Про завдання 
комітетів комсомолу но даль
шому поліпшенню внутріспіл
кової роботи та успішному 
проведенню звітно-виборних 
комсомольських зборів» вне гу
пне секретар ЦК ЛКСМУ 
О. П. Шваб. Співдоповідь: 
«Звірка рядів ВЛКСМ — важ
лива складова частина органі
заційно-політичного зміцнення 
первинних комсомольських ор

ганізацій» зробив заступник 
завідуючого відділом яомсо- 
мольськп.х організацій ЦК 
ЛКСМУ В. Г. Шип.

На семінарі виступив також 
завідуючий кабінетом комсо
мольської роботи ЦК ЛКСМУ 
М. М. і.чляш.

В роботі республіканського 
зонального семінару взяли 
участь і виступили: перший 
секретар О.’.сксаи,чріііс:>иого 
МК КП України П. Ю. Гри
ценко, перший секретар Кі
ровоградського ОК ЛКСМУ- 
М. Г. Гайдамака, другий сек
ретар Кіровоградського ОК 
ЛКСМУ М. П. Громовий.

В СОШДАРНШЇЬ І СПіВРОьИИВДїВО
МОЛОДІ 
голоси14 листопада у Москві завер

шили роботу комісії міжнарод
ної конференції, яка відбуває- 

,сп в рамках всесвітньої зустрі-
• «і трудящої молоді. Представ

ники міжнародних і ваціональ-
"Яих організацій обгоЕорилн ста- 

ПОКИЩО І роль .МОЛОДОЮ ВОКО-
* ління а сучасному суспільному 

виробництві в умовах різних со
ціально - економічних систем,

участь молоді в боротьбі за со
ціально-економічні перетворен
ня, демократичні права 1 свобо
ди.

Бул» розглянуті також пи
тання солідарності і сніг,робіт
ництва трудової молоді в бо
ротьбі проти імперіалізму, за 
мир, демократію, вапіональну 
незалехоїість і соціальний про
грес.

(ТАРС),

ПЛЕНУМ НОВГОРОД київського 
РАЙКОМУ ЛКСМУ

Відбувся пленум ПоізгородкіБського райкому комсомо
лу. На пленумі обговорено питання про поліпшення ке* 
рівшщтЕа шкільними комсомольськими організаціями і 
підвищення їх ролі в боротьбі за глибокі і міцні знания 
учнів.

Пленум розглянув організаційне питання. Пленум 
увільнив бід обов'язків першого секретаря райкому 
комсомолу Компанієць Н. Г. за допущені недоліки в ро
боті. . ‘ 1

Першим секретарем райкому ЛКСМУ обрано Троянд 
Василя Сидоровича.

Пленум обрар секретарем — завідуючою відділом уч
нівської молоді та членом бюро райкому комсомолу 
Мельник Марію Петрівну,

.. Звільнено з посади завідуючу відділом ксмсомоль- 
><ських організацій Крзсіцьку Л. 1. Завідуючим відділом 

та членом бюро затверджено Мнгуля Василя Макаро
вича.

В роботі пленуму взяв участь другвй>екретар обкому 
ЛКСМУ М. П. Громовий.

СЬОГОДНІ ми € свідками вели
кого а'.истєцького свята на Кі- 
ровогредщині. Кілька днів тому в 

обласному центрі відкрився тре
тій тур республіканського фести
валю самодіяльного мистецтва, 
присвячений 50-річчю утворення 
СРСР. У заключних конкурсах ви
ступлять 92 вокальні ансамблі, 
100 солістів-Еокалістіе, 14 духових 
і 5 естрадних оркестрів, 7 оркест
рів народних інструментів, 15 ін
струментальних ансамблів, 41 тан
цювальний колектив, 25 агіткульт- 
бригад. Велика кількість учасни
ків його —- люди одного з нами 
віку. І це цілком природно. ЛАо- 
лоді завжди дружили з піснею, 
із запальним танцем, їх завжди 
вабила сцена.

Фестиваль, що пройшов від 
сільських клубів і Будинків куль
тури до облесної сцени, виявив 
багато молодих талантів. Цьому 
сприяла організаторська робота, 
яку превели комсомольські пра
цівники разом з культармійцями.

Виховання молоді — головне 
завдання комсомолу. В числі ос* 
новних компонентів комуністич
ного виховання підростаючого 

покоління е організація культур
ного, змістовного і цікавого від
починку. Можна навести багато 
прикладів спільної роботи комсо
мольських організацій і культос
вітніх устансв. Ось кілька з них.

В селі Куколівці Олександрій
ського району всю роботу Бу
динку культури очолюють ком
сомольські активісти. Секретарі 
комсомольських організацій кол
госпів ввійшли е склад його ради. 
А тому й не дивно, що тут по
стійно працюють гуртки худож
ньої самодіяльності —- хоровий, 
танцювальний, вокальний, духо
вий оркестр, заняття, які відзі- 
дують близько ЗО членів БЛі<СМ. 
До послуг аматорів — музичний 
Інструмент, костюми, обладнан
ня Будинку культури.

Більше половини учасників ху
дожньої самодіяльності в Бобри- 
нецькому районі — юна^и й дів
чата комсомольського віку.

Питання спільної діяльності ко
мітетів комсомолу та клубних ус
танов обговорювались в більшос
ті райкомів ЛКСМУ. Так, у Мало- 
висківському районі про це йшла 
мова на семінарі секретарів ком

сомольських організацій та нй 
пленумі райкому комсомолу,. 
Перший і другий тури фестивалю 
самодіяльного мистецтва пройнт» 
ли на високому рівні. В ньому 
взяли участь понад дві тисячі Чо
ловік, переважно тонани й дів« 
мата.

Комсомольці і молодь колгосп 
яу «Росія», що в Новоукреїнськом 
му районі, вирішують багате пи« 
тань по організації культосвітньої 
роботи в селі. З гуртках худож-. 
ньої самодіяльності беруть участь' 
60 комсомольців. В Будинку купьч 
тури цікаво проходять вечори 
відпочинку, традиційні свята,

В період підготовки і прове« 
дення фестивалю значно полов* 
ниеся репертуар самодіяльний 
артистів. До нього ввійшли піснІв 
танці, літературно-драматичні тво» 
ри авторів із братніх радянський 
республік.

Пожвавилась робота по нуль* 
турному обслуговуванню насє«? 
лення. Сільські і міські глядачі 
стали свідками сотень концертів^ 
вистав і виступів агіткупьтбригада

26 листопада відбудеться звч 
нлючний концерт лауреатів еб« 
ласного та республіканського ом 
лядів-нонкурсів. Немає ніякого’ 
сумніву, що серед переможців 
буде багато і комсомольських окл 
тивістіе.

В. ЛІІШУРА? 
зав. відділом пронаїакдя І 
культурно-масової роботи \ 
обкому ЛКСМУ.

Е Йдуть служити СШІІІ

й знімку: зустріч призовників з моряками.
Фото Т. МЕХЕДМ.

IX КРАН — 
ЇІЕРБД1ІІН

їх десятки, соті. Цс хлопці бід за
водських верстатів, хліборобських ко- 
лскіьвів, вчорашні випускники шкіл. 
А сьогодні вони прибули на призовний 
пункт, і їх чекають далекі і близькі 
дороги. Хлопці стануть воїнами Ра
дянської Армії.

Краших вихованців комсомольських 
організацій відібрано на прикордонні 
застави, що носять імена наших геро- 
їв-земляків О. Терлецького та 
В. Самохвалова. Вони вже далеко від 
Кіровограда, нині проходять школу 
молодого воїнз. А ще 20 юнаків з 
Кіровогрйдшнни за комсомольськими 
путівками будуть нести службу на 
крейсері «Дзержинський», — кораблі, 
з особовим складом якого молодь обла
сті підтримує шефські зв’язки.

Позавчора десять кіровоградців. які теж 
Стануть незабаром моряками, веред виїздом у 

свою військову частину (вона теж яіспіефна), 
•зустрілись в обласному військкоматі з пред
ставниками Чорноморською та Балтійського - 
флотів. Микола Душенко, наприклад, вже дру
гий рій серед МОрЯКЧВ-ЧОРііОМОріІІВ. Б зну.то* •’ 
му він був майстром в ЖЕКу & 7, навчався в 
військово-спортивному таборі, а тепер «гав 
відміннице»,) бойової і яолітнчиеї підготовки, 
класним спеціалістом. Микола розповів своїм ' 
майбутнім друзям про службу морннів-ч<мліо- 
морців, закликав їх теж бути гідними захис
никами свящеких рубежів рідної Вітчизни. 
З а в’, дуючі; (і відділом оборонно-масової та 
спортивної робото обкому ЛКСМУ О. Каса- 
псино вручив майбутнім морякам наказ комсо
мольців Кіровоірадщнни, в акому теж наголо
шено на те, щоб вони продовжували славні • 
бойові і трудові традиції старших ооио.-Гнь, 
стали зразковими воїнами. Такі н.тклзн отри- ’ 
мали робіппікн кіровоірааськпх заводів «Чір- 
вона зірка» і «Металіст» Микола Білуха, Ігср . 
Брезінов, рнховансць комсомольської Ьргг.ніта- 
ціТ зцаоду тракторних гідроагрегатів (оргій 
Похілко, колишні учні ПТУ № ь Аь.грій Ми- 
хальцов та Сергія Іванов, інші :х р. весниии.

На призовному пункті майбутні то-, 
іяи* -зустрілися з учасниками Великої 
Вітчизняної війни; исїпами-ветсрапзми. 
їм Бонд'дали слово в усьому-бути схо
жими яз них, людей., які нрейшли Крізь- 
огниіо бнгв і захистили рідну землю 
ВІД ВОІ.ОГВ.

М. ВІНЦЕВИЙ.
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2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Розповідає за- 
'Ът ступник головпо- I ООл К го редактора

А. Куканов.
З великим душевним хвилюванням 

торкаєшся пожовклих сторінок під
шивки «Комсомольской правди». 
Кожна з них повна дихання сього ча
су. Чусш голоси будівників Дніпро- 
гесу, Сталінградського тракторного, 
Магнітки.,. Адже з найпершого номе
ра «Комсомольская правда» не мис
лила себе без читацького листа, зав
жди чуйно прислухалась до багато
мільйонного голосу читачів. І не ви
падково, готуючись до 50-річчя утво
рення СРСР, ми запросили наших 
сьогоднішніх читачів на зустріч з пер
шими комсомольцями, робфаківцями, 
будівельниками Кузнецька. захисни
ками Москви, підкорювачами цілини, 
новоселами Братська.

З річних підшивок ми відібрали ли
ше по одному листу в редакцію. 
І поруч з голосами наших ровесників 
З далеких вже тридцятих років, соро
кових, п’ятдесятих щодня з іазетної 
сторінки звучав голос нашого сучас
ника, будівника КамАЗу, переможця 
конкурсу молодих орачів країни, ря
дового армії, дослідників космосу.

У цій своєрідній перекличці, в цьому 
гармонійному хорі — спадкоємність ко.мсо,- 
ьіольських поколінь країни, продовження 
традицій нершобудівпиків в ударних спра’- 
вах.бійців дев’ятої п’ятирічки. Це що й 
доказ того, що журналісти сьогоднішньої 
«Комсомолки», як ( їх попередники, ба* 
чать свій партійний, свій комсомольськії* 
Обов'язок в тому, щоб п багатогранності 
життя вловити, почути головне, ведуче. За
хопити молодих читачів крісою наших 
Ідеалів. Показати ті високі цілі, які перед 
кожним з пас поставив XXIV з’їзд партії.

Ось чому, складаючи редакційні 
плани на 1973 рік, ми виходили з то-

го, що наше головне завдання — до
помогти молодій людині оволодіти 
марксистсько-ленінською іде злогісю, 
□ икувати бійцівський характер, роз
винути свої здібності.

Життю комсомольських організа
цій, де молода людина проходить 
школу громадянського мужніння, бу
дуть присвячені газетні статті, нари
си, круглі столи. В цих матеріалах 
знайде відображення вся багатогран
на діяльність комсомолу — від буд
нів ударних будов до фізкультурних 
свят по здачі нормативів ГПО, від 
боротьби за науково-технічний про
грес до вирішення хай навіть і не
значних, але завжди важпивих мо
ральних проблем.

Узагальнити цінний досвід, нагромадже
ний комсомольськими організаціями, нам 
допоможуть випробувані газетні рубрики, 
котрі справедливо заяоіовалп читацькі сим
патії: «ЛеииискиГі урок», «Соцнальньїй 
портрет пятилстки», «Зкономика — глав- 
иая полптика».

Газета не зуміє добитися дієвості, 
не зуміє зав'язати конче потрібний їй

'і '• •'4.

ПРЕС-БЮРО* 'КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»:

О ПОБАЧИВ його на Якутській 
л обласній комсомольській конфе
ренції. Був у модному костюмі, на 
лацкані піджака виблискують дві 
комсомольські нагороди — «Трудова 
доблесть» та «Золотий колос». 
Дивлячись на нього, можна було 
подумати, що він вчитель або агро
ном, і ніяк не вкладалось у голові, 
іцо цс і о знаменитий мисливець 
Петро Крипошапкін, який місяцями 
пропадав а тайзі. Завдання мину-

• твоя доля В ДОЛІ 
НАРОДНІЙ

ЕВЕНК
ІЗ
СЕБЯН-НЮЕЛЯ
лоТ п'ятирічки по заготівлі пуніпн- 
ші він перевиконав майже вдвічі.

Петро Крнвошапкіїї народився і 
пиріс в краю, іцо називається кра
би пеходженнх стежок, у селищі 
Ссбян-Кюель. Скільки пам’ятає се
бе — стільки й тайгу, оленів, соба
чі упряжки, багаття. Його батьки, 
евенки, були оленярами. Разом з ни
ми він піднімався до вершин Вер
хоянського хребта і мандрував по 
тайзі, від них він дізнавався про 
Звички звірів і птахів. Другоклас
ником він вперше взяв у руки руш
ницю, в п’ятнадцять років вбив 
Свого першою ведмедя, а після за
кінчення десятого класу став умі
лим мисливцем, одержав від рад
госпу нарізну рушницю.

По кілька місяців, поки тривав 
Мисливський сезон, тайга була його 
Домівкою. Повертаючись у свій бре
зентовий намет після денного по
лювання, він розпалював залізну

16 листопада 1012 року

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
соединяйтесь!

правду», передплатпв-

діалог з кожним читачем, якщо не бу
де враховувати інтереси і запити 
різних категорій молоді, різних віко
вих, професійних груп. Тому спеціаль
ні сторінки «Алый парус», «Эврика», 
«Поверка» будуть вирішувати специ
фічні проблеми, цікаві перш за все 
тому колу читачів, якому вони й адре
совані.

Молодіжна газета не мислима без 
спортивного розділу. Любителі спор
ту, а це, напевне всі наші читачі — 
зможуть стати, якщо можна так ска
зати, співучасниками всіх найкрупні
ших спортивних подій у нас і за кор
доном, оскільки жодне з них не за
лишиться поза увагою газети.

Наша третя сторінка — розділ між
народного життя — розкаже про 
творчу працю молодого покоління 
країн соціалізму, про боротьбу юна
ків і дівчат капіталістичних країн про
ти війни, гноблення, расизму, гроги 
фізичної експлуатації, проти духовно
го розтління.

Все це, зрозуміло, лише скромний 
ескіз того, що задумано, що має бу
ти зроблено. Багато про що зараз 
говорити важко. Багато дещо підка
же саме життя і, звичайно, підкаже 
головний автор газети — наш ЧИТАЧ.

Орган
Центрального 

Комитета
ВЛКСМ

иомсомопьсиля
ПРЛВДЛ

ТВІЙ СУЧАСНИК

ЗВІТИ 1 ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

пічку і розкривав підручник — го
тувався до вступу у вуз.

У свій перший мисливський по
шук він пішов з трьома ветеранами. 
Щоранку вдми розходились в різ
них напрямках, а ввечері зиов>* 
збирались к намет) кожен зі своїми 
трофеями. Кривошапкін майже зав
жди виявлявся щасливішим від ін
ших*.

— Молодий, ходить швидко, да
леко ходить, — пояснювали його 

успіхи старики. 
Кожну зиму він 

ходив' на полю
вання, добуваючи 
Країні пушисте зо
лото. За шість мис
ливських сс іонів 
на рахунку Петра 
Кривошаикіиа бу
ло 180 соболів, 7 ди
ких оленів, 2 вед
меді, 9 гірських ба
ранів, 12 лосів. Бі
лок він ис рахував.

па п’ятирічку свої мріїУ кожного - - - . .
і плани. Петро думає про тс, як
би створити о радгоспі три комсо
мольсько-молодіжні оленярські бри
гади. Щоб у кожного в стані було 
радіо, електрика, свої проміжні ба
зи. Дирекція радгоспу підтримує 
мрійників. Через рік-два всі ці за
думи перетворяться в життя. Тільки 
Петра Кривоіиапкіна в цей час не 
буде в господарстві. Він поїде вчи
тися в Іркутський сільськогосподар
ський інститут, щоб стати мпслнв- 
ствозиавцсм-біблогом 1 повернутися 
в тайгу, де народився І виріс, по
трібним їй кваліфікованим спеціа
лістом, Ось чому нині на нартах 
Кривоіиапкіна разом з лижами, 
спальним мішком І запасом продук
тів для далекої дороіи завжди ле
жать і книги.

Е. ГОРТИНСЬКИй,

ТІРО «Комсомольскую правду» ка‘- 
■и"а жуть: паша газета. Цим все скя; 
яаио — значить живе вона твоїм жгіт- 
ТЯМ, ЩО ХВИЛЮЄ тебе — ХВИЛЮЄ і її, І 
Турбота у пас теж єдина... Певно, як
що в кожного е перший вчитель, який 
Вивів тебе па дорогу життя, то в по
ру юнацтва і зрілості для багатьох 
Справжнім вихователем стала «Ком- 
Сбмолка»,

Більш-менш проблемна чи просто ці
кава стаття з’являється в газеті — ц? 
Вже розмова для юнаків і дівчат. А 
Як у пас? А чи можемо й ми так зро
бити?.. Я комсорг, так би мовній, з 
«новеньких». Тільки починаю. І, зви
чайно, и останній час особливо' при
глядаюсь до рубрики «Звіти й вибори 
В.комсомолі», «Школа комсорга», вчи
туюся у статті, присвячені нашій ро
бітничій темі.- Щоденно .переглядаєш 
«Комсомол ьскую правду» і, згодьтеся, 
Схоплюєш ритм молодечого завзяття 
1 нашій країні, І якось думаєш про 
?, щоб іти в ногу, не відстати, а те 
|рве, цікаве, що з’являється и інших

РАДИТЬ, ДОПОМАГАЄ 
ВИХОВУЄ...
комсомольськпх організаціях, перей
няти й собі.

.У пас в цеху членів ВЛКСМ нема
ло'— 153 чоловіки. Багато активістів- 
комсомольців, які прагнуть внести в 
роботу щось нове, захопи ги всіх ціка
вою справою. Це і токар Люда Сте
панюк, і бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади Петро Хапдусеи- 
ко, Люда Лаврусепко та багато“ ін
ших. Нещодавно виник задум; ство
рити власну молодіжну кіностудію. 
Кілька кіноапаратів є, зупинка за 
приміщенням лабораторії. Дума-мо, 
ііартком і дирекція нам у ньому до
поможуть.

Комсомольське життя гпм і приваб-

. для твого досвіду, для твоєї ініціаги- ■ 
ви — широкий простір. І коли читаєш 
«Комсомольскую правду», наочно від
дуваєш це.

і 
Ч;

. Люс, що при бажанні для твоїх рук,

широкий простір. І коли читаєш

За верстатами в цеху працюють 1 
новенькі, і ті, хто відслужив армію. 
І в кожного, звичайно, є улюблені те
мп, свої хвилюючі питания, на які вій 
хотів би знанні відповідь у газеті. 
Тут і виховні темп, і розповіді про 
новаторів виробництва, про дев'яту 

. п'ятирічку, тут і знайомство з життям 
зарубіжного ровесника. Все це ціка
во, потрібно, корисно... І завжди, ко- 

. ли хочемо порадитися, чи довіритися, 
відкриваємо свою газету — «Комсо
мольскую 
ши її..,“

В. ПОГРІБНИЙ, 
слюсар-складальмик механоскла
дального цеху № 2, секретар 
косомольської організації.

Кіровоградський завод 
тракторних гідроагрегатів.

ЩОБ НЕ ТІЛЬКИ ' 
ЗА «ВКАЗІВКОЮ»...
• АКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ — 

ПРИ ІНІЦІАТИВІ КОЖНОГО.

Коли секретар комсомольської органі за- 
ції, електромонтер зв’язку ГЕС 
Лариса Силич оголосила про початок збо
рів; до робочої президії було запропопова* 
по кращих виробничників. І хоч невелика 
за кількісним складом ця організація, ко
жен за урочистим столом ніби представ
ляв багаюірань корисних і змістових 
справ, що на її рахунку.

Трудяться комсомольці з натхненням. 
Портрет токаря Андрія Носенка за сум
лінну і творчу пращо вмішено на Дошці 
пошани районного енергетичного управління 
«гистемн «Дніпроенерго».Більше половини 
молодих робітників — ударники комуніс
тичної праці. Багато змістовних пропозицій 
і нововведень запропонували електромон- —<■ 
тер1 Олександр Дмитренко, черговий ко
тельного залу теплового цеху Анатолій 
Солошенко, токарі Андрій Носенко і 
Анатолій Марченко. Саме тому вся комсо
мольська організація — учасник огтяду- 
коикурсу раціоналізаторів.

Життєвим екзаменом для всієї молоді гідро
електростанції став Ленінський залік. В ході за
ліку всі комсомольці виконали комплексні плани 
і взяті зобов’язання. І у 19,5 мільйонах кіловат- 
годин виробленої експлуатаційниками понад план 
електричної енергії — штильний внесок молодих 
виробничників. Тому так змістовно пройшов ту» 
Ленінський урок «Сьогодні працювати продуктив
ніше, ніж вчора», що викликав дискусію се
ред його учасників. Своїм ударним трудом мо
лодь допомагає рідному підприємству високо три
мати звання підприємства комуністичної праці, 
боротися за здобуття ювілейного Почесного знака 
ЦК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС па 
честь 50-річчя утворення СРСР.

Ось уже три роки комсомольську оріанізанію 
очолює Лариса Силич. Вона керує нею, спира
ючись в усьому на актив. Члени комітету — ініці
атори корисних справ.

І все-таки обговорення доповіді почали 
з критичних зауважень. Чому? Адже 
всі знають: авторитетна їх організація, 
міцний комітет, секретар — людина діла. 
Чого б ще бажати? Та бажання було, 
бажання людей неспокійних. Коротко воно 
звучало так: хочемо, щоб у нас все було 
краще, ніж є. Так, токар Андрій Носенко Ль* 
зауважив:

— Мп ще часто працюємо за «вказівкою». 
Нам сказало — мп зробили. А де ж наша 
ініціатива? В переддень 50-річчя СРСР, 
нам потрібно виявляти більше активності.

Ного думки підтримав слюсар Петро 
Курая. Він відзначив, що комсомольці — 
відмінні виробничники, багато допомагали і 
підшефному колгоспові «Заповіт Леніна* ‘ 
у збиранні вирощеного врожаю.

— Але це лише один бік справи, — 
говорить Петро. — А чому б нам не за
просити колгоспну молоді» до пас, на 
нашу красуню ГЕС, не провести екскур
сію, разом не організувати спільний вечір 
відпочинку, спортивні змагання? Можна 
було б допомогти і восьмирічні сільській. 
Взяти над нею шефство, допомогти виго
товляти наочні посібники і прилади. Адже 
самі недавно з шкільної лави і знаємо, 
як їх виготовити, розуміємо їм ціну в 
оволодінні програмовим матеріалом. •

І дійсно. Недавно одержали середню освіту 
молоді снергетикі* і знають ціну наочності, бо її 
зараз не поривають з навчанням. Важливе місце 
в житті комсомолі'! — політосвіта. Частина ком
сомольців здобуває економічні знання у школі 
комуністичної праці. Дехто вчиться без’ відриву 
від виробництва у вищих учбових закладах. Сама _ 
комсомольський ратажок Лариса Склич — заочни- 
ця 4-го курсу Харківського інституту радіо і елек
троніки. Здобувають вищу освіту на Світловод- 
ському загальнотехнічному факультеті Людмила 
Діброва, Андрій Носенко, Олександр Кабанець. 
А Микола Дядюра — третьокурсник Київською 
інженерно-будівельного інституту.

Але недоліком у роботі комсомольської 
організації тут є те, що комітет недо
статньо контролює навчання своїх сту
дентів. Про це вказав у своєму виступі 
на зборах секретар парткому гідроелектро
станції імені 50-річчя Великого Жовтня 
І. А. Філіпенко, піддавши критиці роботу 
штабу «Комсомольського прожектора?', 
відповідальний за випуск його стіннівки ніяк 
не знайде контакту з групою народного 
контролю, яка успішно діє на підпри
ємстві.

Анатолій Солошенко і Олександр 
Дмитренко звернули увагу па організацію, 
більш якісного, культурного дозвілля 
молоді.

Гх’ріпщиповоіо була розмова на звітно • 
виборних. В кожному виступі вчувалось 
турбота за завтрашній день. Комсомольці 
виявили повне довір’я своєму ватажкові, 
ударнику комуністичної праці Ларисі ? 
Силич, обравши . вчетверте її своїм секре
тарем.

Ё1. КАРАНТ 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

м. Світловодськ,
4.



ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА, 
ВИПУСК № 4 (16).

НАС в класі висить трохи пожовк- 
& ла від часу фотографія моряка. 
В нього доагі чорні вуса і веселі очі. 
Ми всі перевірили: за якою б пар
тою не сидів — здається, Що його 
погляд спрямований.. саме на тебе. _ 
Прізвище його Яків Волосик. Його 
ім’я носить наш загін.

На перерві до нас часто забігають 
комсомольці з 10-А класу. І завжди 
цікавляться, як справи. /Ли заспокою-

1 ЗІРКА— 
ПОРУЧ
смо їх — адже наш загін один з 
правофлангових.

А все було ось як. Ще кілька ро
ків тому, коли десятикласники були 
такими ж піонерами, як і ми, вони 
почали розшуки рідних балтійського 
моряка, який боровся в нашому селі 
за встановлення Радянської влади. 
Тут його спіткала ворожа куля, тут 
його могила. Піонерський загін зав’я
зав листування з дочкою Якова Во
лосика, збирав документи про ті да
лекі часи, доглядав за могилою ге
роя. У нас є ще один знімок — на 
ньому Антоніна Яківна з піонерами 
біля могили свого батька.

А два роки тому, коли піонери за
гону імені Якова Волосика стали ком
сомольцями, на урочистих зборах 
наші старші друзі передали естафе
ту нам. І з того часу всі ми стали 
піонерами загону імені • балтійського 
моряка.

Люба ГУК, 
6-А клас, Ляпнязька СШ.

Добровелнчківський район.

НАШІЙ Батьківщині нині сповниться 
п’ятдесят. 1 на засіданні ради дру

жини ми подумали: а що, якби юні 
ленінці Кіровограда до славного ювілею 
подарували їй свої піонерські сівалки? 
Теж — 50!..

З цим закликом ми звернулися до 
всіх піонерів обласного центру. Наша 
пропозиція знайшла широкий відгук. 
Зараз частенько можна бачити, як в 
неділю, по вулицях міста хлопчики і дів
чатка в червоних галстуках несуть, ве
зуть, а то й «тягнуть» металевий брухт. 
Кожен вболіває за свою дружину, всі 
хочуть, щоб саме його школа зібрала 
якнайбільше металолому.

А що вже говорити про нас, ініціато
рів цієї справні 3 великим підйомом і 
ентузіазмом піонери виходять на субот- 
иикн і недільники. На рахунку нашої

УРОК 
ПРО ХЛІБ

Ми досі пам’ятаємо 
цей урок. Він був Ле
нінським. Запросили на 
нього почесного піоне
ра нашого класу, учас
ника Великої Вітчизня
ної війни М. І. Шпиню- 
ка. Він розповів нам, 
як наш народ захищав 
від фашистів Батьків
щину. Тоді всі працю
вали З ОДНІЄЮ Д/Л5- 
кою — есе для фрон
ту, для перемоги.

■ І
Нас особливо схвилюва

ла розповідь про тс, як під 
час війни люди ділилися 
шматочком хліба. Адже 
тоді вій був на вагу золо
та. А тепер ми не завжди 
над цим замислюємось. 
Буває, в декого під пар
тою знаходиш білу зачер
ствілу булку. Нас всіх 
ознайомили на цьому' уро
ці з «Думою про хліб» 
Олександра Васильовича 
Гіталова. Мені запам'ята
лися слова: «Хліб — наше 
багатство і той. хто не до
рожить ним — не дорожить 
могутністю своєї країни».

Кожен з нас написав 
письмову роботу, в 
якій висловив свої дум-

ДРУЖНО
ЙДЕМО ДО ЗНАНЬ

Коли після урочистої лінійки ми прийшли 
в клас, то, чекаючи вчителя, почали спере
чатися — чи зможемо виконати всі завдання 
маршу «Завжди напоготові!». Одні говори
ли -—. важко, деякі — що часу на все не ви
стачить. але більшість згодилася: треба ли
ше дружно жити і цікаво, все залежить від 
нас, якщо буде бажання, знову станемо пра
вофланговим загоном,

Коли ми стояли на шкільній лінійні, при
свяченій початкові Всесоюзного маршу, я ра
портував: «Загін, готуючись до Всесоюзної 
лінійки, навчався без двійок, піонери зібрали

ф МАРШРУТ .
«ПІОНЕРБУД»

ПІОНЕРСЬКІ
СІВАЛКИ

школи 25 тонн зібраного металевого 
лому.

Справжнє змагання розгорнулося се
ред загонів. Ніхто не бажає відставати 
від своїх товаришів. Зараз передові у 
нас — п'ятий «Д» (голова ради загону 
Таня Куриленко), шостий «В» (голова 
ради загону Саша Кулик) і сьомий «А».

Галя ГУДАК, 
голова ради загону 7 «А» класу 
Кіровоградської СШ № 9.

«ПІОНЕР — 
ВСІМ ДІТЯМ ПРИКЛАД»

ки, що народилися піс
ля Ленінського уроку. 
Особливо вдалі твори 
вийшли у Н. Деревін- 
ської, В. Бойченка, 
М. Могилея та інших.

Всі. ми в думці дали 
собі слово: бережно 
ставитись до хліба, до 
джерела життя на 
землі.

Н. ГОЛОВЧЕНКО, 
учениця п’ятою кла
су Богданівської се
редньої школи. 
Знам’янськин район.

400 кілограмів металолому, 60 кілограмів ма
кулатури. передплатили піонерські видання, 
загін шефствує над учнями 3-Б класу».

А потім всі ми уважно слухали голос 
Москви. Голова Всесоюзної піонерської орга
нізації Федулова, чемпіон Олімпійських 
ігор Валерій Борзов, заслужений артист 
СРСР професор Соколов говорили про те, як 
потрібні знання в житті, про те, що навчан
ня — наш головний обов’язок.

Сашко ФІЛІЧЕНКО. 
голова ради загону імені Надії 
Курченко. 6-Б клас.

м. Олександрія, 
СШ № 10.

НА РІЗНИХ МОВАХ ЛУНАЄ ТЕПЛЕ 
СЛОВО — ДРУЖБА. НАЦІОНАЛЬНІ 
ПІСНІ І ТАНЦІ ВИКОНУВАЛИ ПІО
НЕРИ З УСІХ РЕСПУБЛІК КРАЇНИ 
РАД... ТАК СВЯТКОВО 1 УРОЧИСТО 
ПРОЙШОВ ФЕСТИВАЛЬ УЧНІВ
СЬКОЇ МОЛОДІ В ЗНАМ’ЯНЦІ. д НА 
ЗГАДКУ ПРО ДРУЗІВ — ЗАЛИШИ
ЛИСЯ АДРЕСИ В БЛОКНОТАХ, ПО 
ЯКИХ ЗАРАЗ ЛЕТЯТЬ ЛИСТИ В ГРУ
ЗІЮ Г ЕСТОНІЮ, КАЗАХСТАН 1 РО
СІЮ... .

Фото В. КОВПАКА,



Знам’янка. Фестиваль уч
нівської молоді. Костюми 
друзів одягли богданічські 
школярі.

ІСТОРІЯ
..... .

Книга — для тебе

• МАРШРУТ 
«ТИМУРОВЕЦЬ»

ЧЕРВОНОГО
ГАЛСТУКА

...Це трапилось на сцені Калі- 
мінського театру юного гляда
ча. Пшла п’єса «Хатина дяді 
Тома» за книгою відомої аме
риканської письменниці Бічер 
Стоу. Можливо, ти ще не чи
тав цієї книжки. Але незаба
ром прочитаєш її і взнаєш про 
те, як тяжко жилося за океа
ном, в Америці, людям, у яких 
чорний колір шкіри. Так от,, в 
Калінінському ТІОГі йшла п’є
са, яка розповідала про тяжке 
життя негрів в Америці. Йшла 
сценка, коли добрі люди хотіли 
викупити із рабства дядю Тома

ї допомогти негритянським ді
тям. Та де взяти грошей?.. І 
тут сталося несподіване — на 
сцену піднялася дівчинка з чер
воним галстуком на грудях і 
простягнула захисникам негрів 
п’ятдесят копійок, які мама да
ла їй на морозиво...

Цс епізод з книги «Людина 
з червоним галстуком». Авто
ри — Анатолій Алексій і Ко
стянтин Воронков добирають 
яскраві приклади із нашого 
сьогодення, які розкривають 
благородні вчинки юних ленін
ців.

Тобі сьогодні вісім. Або тіль
ки-но сповнилось дев’ять. Ти 
мрієш про червоний галстук. І 
ти повинен знати його історію, 
знати імена своїх старших то
варишів, на грудях яких полу
м’янів червоний галстук, зна
ти імена дітей-героїв, таких як 
Павлик Морозов, Льоня Голи
ков та багато інших, шо в су-

ГНІЗДО
Я хотів би розповісти цікавий випа

док. Це було в Анапі, де ми відпочи
вали, коли я був те маленьким. Кож
ного ранку ми ходили до їдальні. Під 
її. дахом помітили гніздо ластівок. І 

завжди, коли проходили мимо, зупиня
лися й дивилися, як годують батьки- 
ластівки своїх пташенят. Коли ми вже 
мали від’їжджати, пташенят почали 
вчити літати. Вони кумедно підскаку
вали, розправляли крила.

Так вилетіла з гнізда перша ластів
ка, друга, третя... 1 тут ми побачили, 
що в гнізді залишилася ще одна. Ма

леньке ластовеня дивилося на своїх 
братів і ніяк не могло злетіти. Воно 

розправляло крила, тупцювало на 
місці — і залишалося в гнізді. Неві
домо, чи воно просто боялося, чи було 
хворе.

Пройшло три дні. Майже 
ластівок залишала вдень 
ньому зосталося маленьке
Воно вже не підстрибувало, а лежало 
в гнізді і сумно дивилося на небо. На 
те, як літають його брати. Спочатку 
його відвідувала мати, а потім і вона 
не прилетіла. Пташеня залишилося на 
самоті.

вся сім’я 
гніздо. В 
пташеня.

СТОРІНКИ
ЯК ПОЛУМ’Я

В жовтні' вся наша країна відзна
чила 30-річчя підпільної комсомольської 
організації «Молода гвардія». Кожен з нас, 
читаючи книгу О. Фадєєва, захоплювався 
мужністю молодогвардійців, їх безмежною 
любов’ю до радянського народу, заради 
свободи якого вони і здійснили свій 
безсмертний подвиг. Багато моїх подружок 
тихенько плакали, коли читали останні сто-

Закінчується другий рік 
Піонерської мічурінської п’я
тирічки. Зеленбуд триває.

ПРОДОВЖУЙТЕ «ЗЕЛЕНУ 
ЕСТАФЕТУ». Нехай і цієї 
осені з’являться нові піонер
ські посадки. Підготуйте до 
зими все посаджене вами ра
ніше. . ’

Прекрасно йде по республіці 
ОПЕРАЦІЯ «ГОРІХ ВОЛО
СЬКИЙ». Шкілки й розсадни
ки горіхових дерев стали гор-

ворі роки боротьби за Радян
ську владу, прагнули бути ко
рисними Вітчизні.

Книга не тільки багата за 
змістом, а й дуже гарно ілюс
трована художником В. Нага
євим, який в малюнках передав 
історію піонерської організації, 
те, чим живуть сьогодні наші 
Діти.

Піонерським марш «Зав
жди напоготові» продовжуєть
ся. То ж радимо всім піояерзо- 
жатим і бібліотекарям опрацю
вати то книгу із жовтенятами 
та піонерами, шоб кржен знав 
історію червоного галстука, піо
нерську обіцянку і піонерські 
закони, хороші справи нашої 
славної піонерії на всіх етапах 
розвитку нашої Батьківщини.

П. НАТОЧІЙ, 
біб- 
біб- 

ім.

завідуюча відділом 
ліографії обласної 
ліотеки для дітей 
А. П. Гайдара.

Ми вирішили допомогти ластівці. 
«Давай дістанемо пташеня і навчимо 

його літати», — попрохав я тата. Він 
став на стілець і потягнувся рукою до 
гнізда, але пташеня злякалося, стріп

нуло крильми і... випало. Воно ма
ленькою грудочкою безпорадно пада
ло до землі, і ми вже всі злякано 
зойкнули, але в останню мить ластове
ня розправило крила і полетіло. Все 
вище і вище.

1 зараз, коли я дивлюся, як красиво 
літають ластівки, я думаю, що, мож
ливо, десь живе і паша ластівка, яку 
ми врятували.

Микола ЮШИН, 
учень 6-А класу восьмирічної 
школи № 25.

м. Кіровоград.

рінки про розстріл краснодонців. Ми праг
немо бути такими ж, як Олег Кошовий, 
Уляна Громова, Люба Шевцова. Вони — 
приклад для всіх нас. .

В нашому класі ми теж вирішили відзна
чити цю визначну подію. Провели читацьку 
конференцію «Герої не вмирають». Всі 
учні старанно готували матеріал за книгою 
«Молода гвардія». Конференція пройшла 
дуже цікаво.

Таня ШАПОВАЛОВА, 
учениця 7-Б класу восьмирічної 
школи № 1.

м. Бобринець.

ЗЕЛЕНБУД ТРИВАЄ
дістю багатьох піонерських 
дружин. Є вже горіхові гаї, 
алеї. Прийшли горіхові дерев
ця на садиби колгоспників, 
стали біля тваринницьких 
ферм, на вулицях сіл.

Хто ше не почав цієї роботи, 
не гайте часу.

«ВІТАМІН П-5» —- це турбо-

та піонерів про збільшення 
ягідників.

Чорна смородина, юробяна, 
червона калина, шипшина, 
глід, кизил дуже корисні, в 
них багато вітамінів. Чим 
більше посадите ви їх, тим 
краще виконаєте зеленбудів- 
ське завдання.

ОТОЖ В ПОХІД. ДРУЗІ!

Весела
перерва

ПОЧИН У НАВЧАННІ
— На столі лежать горіхи. Скіль

ки їх?
— Чотири,
— А тепер, — коли я прийнялз їх зі 

столу?
— Чотири.
— Де ж вони?
— У вашій руці, бабусю,,,

У ТРОЛЕЙБУСІ
Молода жінка, поспішаючи на поїзд, 

через переповнений пасажирами тро
лейбус пробирається разом з донькою 
до виходу.

—• Мамочко, ве поспішай, — смикає 
зз рукав дівча. — Ти ж сама казала, 
що коли тролейбус йде ь зворотному 
напрямку, він завжди порожній, — то
ді й вийдемо...

І. ОЛІЙНИК.
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Увага: підліток!

Сергій Семенович любить свою вулицю. Задовго до 
вечері виходить надвір і простує в скверик, що навпро
ти кафе «Сніжинка«. Сидить з сусідом, молодість свою 
згадують. А на вулиці людей — не злічиш. Одні кудись 
поспішають, інші просто вийшли прогулятись. Сергій 
Семенович споглядає на той гурт і вголос міркує:

— Я за те, щоб увечері після роботи подихати сві
жим повітрям. Це хай годину, другу. Але ось подивіть
ся на ту юрбу. Бачу цих хлопців день, бачу перед за
ходом сонця, зустрічаю, коли перед сном виходжу 
сюди. Я — пенсіонер, і в мене часу вільного, хоч роз
позичай. Але чого їм тинятись? Якщо

УНІВЕРСИТЕТ 
КРАЄЗНАВЦІВ

У Кіровограді почалися заняття в на
родному університеті «Вивчаю свій 
край», організованому міською органі
зацією Українського товариства охоро
ни пам’ятників Історії та культури, К1- 
ровоірадським обласним будинком вчи
теля та педагогічним інститутом імені 
О. С. Пушкіна. Головною метою універ
ситету в пропаганда ленінських ідей,

вбережения ісгорнко-культуриої спадщи
ни, популяризації пам'ятників історії та 
культури і поширення наукових знань, 
виховання радянського патріотизму, со
ціалістичного Інтернаціоналізму. Слуха
чами університету є робітники, студен
ти вузів та технікумів. В плані занить 
особливе місце відводиться підготовці 
до знаменної дати — 50-річчн утворен
ня Союзу PCP. Славному ювілею при
свячується цикл лекцій: «Дружба на
родів С.РСР — джерело сили і могут
ності нашої Батьківщини», «Дружба, 
скріплена кров’ю», «Інтернаціональні 
зв’язки письменників Кіролої радивші».

та інші. Передбачено також зустрічі $ 
кращими людьми міста, героями іірацЦ 
ветеранами Великої Вітчизняної ві№ 
ин — учасниками звільнення Кіроио» 
ірадщіїни від иімсцько-фашистеькиі 
«агарбинків. і

Після закінчення університету слухд&—> 
•її одержать посвідчення краєзнавця. .

Ю. МАТІВОС, 
зав. бюро пропаганди облас
ної організації Товариства 
охорони пам’ятників історії 
та культури.

«ЧОГО Б ТО
тинятись?»

вони студенти, то 
коли ж до кни
жок сідають? Як
що на фабриці 
працюють, то не 
вірю, щоб після 
верстата захотіли 
ще одну зміну 
отак тупцювати.

Переводе по
гляд в інший бік 
вулиці:

— О, 
вчорашні 
діанти. Вже десь

з-іову 
комс-

смикнули...
А ось до хлопців підбігає ще один їх однокашник. 

Тан спішив, що аж захекався.
—Є, є одна повненька. Всі магазини обгасав — не 

дають. Вже пізно. То оце в ресторані випросив..,
Сергій Семенович закашлявся од хвилювання.
— От шибеник. Я вчора йою бачив тут одного. Двадцять раз 

виміряв вулицю від площі до парку, сумував бідолаха без ком
панії.

Сусід Сергія Семеновича теж підтримує ділову розмову:
— 1 справді, як вони тільки визначають своє буття? Гіде такий 

молодичок вулицею — поруч афіші запрошують на лекції, а 
йому нема в тому потреби І d кіно не хоче — краще ту копійку 
на кварту каламутного винд оддасть.

I тоді Сергій Семенович відкрив свою пропозицію:
— От бн взяти їх фотографії та вис гасити на людному місні. 

Підписати імена, а поруч таке: «Чого ви тиняєтесь?» і про їх 
батьків згадати. Бо їм, мабуть, байдуже, чим їх діти зай
маються...

Ми прислухались до пропозицій кіровоградського 
пенсіонера. У відділенні міліції дізнались (хоч Сергій 
Семенович вважав, що на хлопців ніхто не звергле 
уваги), кому це до вподоби стирати підметки, не жал
куючи батьківських червінців. І ось ми вже знаємо ді
йових осіб з нічної ходанини. Володимир Набока, 17 
років (з вулиці Нової), закінчив вісім класів, а далі 
вчитись не хоче, працювати —- теж. А Марія Юхимівна, 
мати його, працюючи малярем, навіть при допомозі 
комісії у справах неповнолітніх не може перевиховати 
сина. Сергій Борщевський — одноліток Володимира. 
Живуть по сусідству. Стаж валанцання по вулиці без 
будь-якої мети — два роки. Його мати, Ганна Кіндра
тівна, хоч і домогосподарка, але теж не зуміла розди
витись та збагнути справжній інтерес свого Сергія. 
Петро Атанасов на рік молодший від своїх «колег». 
Цей, правда, після восьмирічки спробував повчитись і 
профтехучилищі № 6. Але ж нудно — покинув. Блукав, 
блукав без справи, і знову йому стало нудно. Тоді в 
його «послужному списку» з'явився запис: «Займається 
дрібними крадіжками».

«Досвід» хлопців раптом перейняли дівчата. І ось 
уже 16-річна Світлана Петрова з проспекту Комуніс
тичного навіть перевершила їх. Восьмирічна освіта для 
иеї —- ні до чого. Навіщо працювати, коли /лати Олек
сандра Василівна з швейної фабрики двічі на місяць 
акуратно приносить заробіток. Вистачає. Мати на робо
ті, а Світлана — на багатогодинну прогулянку. Часом 
не зорієнтується (бо нікому підказати, як жити), та й 
прийде додому напідпитку...

Цей перелік можна було б продовжити. Та хотілося б 
його прочитати перед комсомольськими активістами 
міста, які, нарешті, повинні серйозніше поставитись до 
справи роботи з підлітками, віднайти дорогу, яка б по
вела їх не у відділення міліції, а зріднила з хорошими 
молодими людьми, хорошими справами.

М. ШЕВЧУК.

А СУПЕРНИЦЯ 
ПОДРУГА

В залі тиша. Все при
готовлено для нагород
ження переможців зо
нальної першості Мініс
терства освіти УРСР се
ред вихованців дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл з спортивної гімнас
тики.

І ось тишу порушив 
голос судді змагань:

— Перше місце за
воювала представниця 
Кіровограда майстер 
спорту СРСР Людмила 
Шумихіна з результатом 
75,65 бала.

Не мить оплесни 
глушили голос судді.

А до п’єдесталу поша
ни вже крокувала струн
ка дівчина з блакитними 
очима, які світились ди
тячою радістю.

Біля суддівського сте
ла стояв її тренер Юзоф 
Толчинський. І теж радів 
за свою ученицю...

В ДЮСШ Людмилу ра
зом з сестрою Надісю 
гриеела їх мати Любов 
Іванівна зовсім випадко
во. Бо 1969 року сестри 
відвідували танцюваль-

ний гурток у Палаці піо
нерів. А поруч — спор
тивна школа. І дівчата 
одразу до матері:

— Ми хочемо теж 
спробувати себе в гім
настиці.

На перших змаганнях 
не все гаразд було в 
Людмили. В обов’язковій 
програмі у неї не вихо
див підйом розгином з 
перехватом. Перехват 
вена виконувала раніше, 
і тему часом зривалась 
з брусів. Багато дове
лось попрацювати, щоб 
спортсменка відчула мі
ру часу і здолала психо
логічний бар’єр.

Але це вже позаду. 
Десятикласниця п’ятої 
середньої школи Людми
ла Шумихіна на чемпіо
наті республіки з спор
тивної гімнастики завою
вала дві срібні медзпі 
(за вправи на брусах і 
вільні вправи). Тоді по
переду була її подруга 
по "команді майстер 
спорту СРСР Тетяна Ка- 
лінічева, яка стала чем
піонкою республіки у 
вправах на брусах.

Та ось пройшло зовс'гл 
мало часу, і вже подруги 
помінялися місцями. Те
пер на вищій сходинці 
п’єдесталу шани стояла 
Людмила Шумихіна, а 
на другій — Тетяна Ка- 
лінічева, на третьому і 
четвертому місцях дві 
Надії — Калінічева і Шу
михіна.

Нарешті збулось те, 
про що весь час мріяла 
Людмила: вона випере
дила свою подругу Те
тяну Калінічеву.

Але спортивна бороть
ба двох подруг ще не 
закінчилась. Попереду 
нові змагання.

г. ТОЛОК.
II а фото: Людмила

ШУМИХІНА вичонуе вільні 
вправи.

Фото автора.

Підсумок 
невтішний

Отже — футбольні 
талії позаду, пройшли осі 
танні матчі XXXIV чемпіс«-*- 
пату країни з футбола. 0 
другій лізі першої зони 
визначився переможець —о 
ним стала команда івано« 
франківського «Спартака»* 
Тепер чемпіон України б з* 
ротиметься за вихід у пер
шу лігу.

А кіровоградська «Зір
ка» задовольнилась в тур« 
нірній таблиці лише 14. 
місцем. Кожного разу, 
під час футбольних матч 
чів, коментуючи гру яіі 
ровоградців, знавці футе 
бола відзначали, що «Зір
ка» зможе, нарешті, вийти 
э негожого кола. І це ні 
випадково. Адже футболіс
ти з Кіровограда зуміли 
семи турів брати верх над 
суперниками, двічі звеліц 
матчі внічию. І ось еже ре- 
зультат — ривок з дванад*» 
цятого на десяте місце. Та 
потім знову поразки за поя 
разками, програші навіть й 
тих команд, яких ренішо 
«Зірка» впевнено перемач 
гала. І це пояснюється^ 
перш за все, тим, що 6 
команді не дбали про по
ліпшення навчально-трену« 
вального процесу, не зміц- 
нювали дисципліни серед 
спортсменіз. Про це свід
чать підсумки чемпіонату 
країни з футбола.

и. Кіровоград.

ЗУСТРІЧ

• ФУТБОЛ

ПІД
ЗАВІСУ 
СЕЗОНУ - 
ПЕРЕМОГА

Фінальний матч на кубок обласної ради ДСТ 
«Авангард» з футбола між командами олександ
рійського «Шахтаря» та світлозодського «Аван
гарду», який відбувся на кіровоградському ста
діоні спортивного клубу «Зірка», був останній в 
нинішньому сезоні.

Ця зустріч розпочалася атаками гірняків. їх пів
захисник Юрій Івашнн двічі примушує авангар- 
дівців розпочинати гру з центра поля. Але зго
дом ситуація змінюється. Вже в першій половині 
матчу світловодці Анатолій Бараиовеькиіі і Апа-

толій ПІабаліп зрівняли рахунок. До кінця друге 
го тайму він так і пс змінився. І лише за дев ять 
хвилин до кінця додатковою часу анапгардівець 
Анатолій ПІабаліп забиває вирішальний м’яч.

Фінальний свисток судді республіканської кате
горії Віктора Гундарьова зафіксував перемогу 
світловодців з рахунком 3:2. їх нагороджено дип
ломом першого ступеню 1 перехідним кубком об
ласної ради ДСТ «Авангард»,

в. твердосте.

В ГУРТОЖИТКУ
У гуртожитку № з заводу «Червона зір

ка» часте організовуються вечори відпо
чинку, зустрічі з ветеранами праці, цікави
ми людьми. Частими гостями молодих ро
бітниць бувають лектори товариства «Знан
ня», які знайомлять їх з міжнародним ста
новищем, економічною політикою СРСР.

Днями б гуртожитку відбулася цікава зу
стріч з артистами народного театру при Бу
динку культури імені Жовтня, У червоному 
кутку гуртожитку в той вечір не знайшлось 
вільних місць. Дівчата з захопленням слуха
ли розповіді самодіяльних артистів Т. Кор- 
иієць, Н. Сорокіної та інших про історію 
театру, творчі успіхи і плани на майбутнє. 
На закінчення вечора самодіяльні артисти 
показали сцени із спектаклю «Отак загинув 
Гуска» Миколи Куліша.

А. МОНАСТИРСЬКА.

Погода
Вдень 16 ли

стопада по те
риторії і міс
ту Кіровогра
ду передба
чається хмар
на з прояснен
нями погода, 
місцями ко- 
роткочас п и Й 
дощ, по міс
ту НОЖЛИЗНЙ 
дощ, ранком 
туман. Темпе
ратура повіт
ря: по ої.тлеті 
5—10, по міс
ту — 6—8 гра
дусів. 
17-18 
пада 
липа 
вість, 
татних опадів. 
Іемпсрату р а 
повітря: 17 — 
вночі біля 0, 
18 — вночі 2— 
б градусів мо
розу, вдень 2

- 9 градусів 
тепла,

лигто-
— МІГ!*

ХМ Яр- 
без ІС*

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА, 

ПЕРША ПРОГРАЛІА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро

ве телебачення. Для школя
рів. «У кожному малюнку — 
сонце». (ЛІ). 10.15 — Телеві
зійний художній фільм «Ось 
моє село». 11 серія. (М). 11.20
— «Музичний календар». (М). 
,11.50 — Програма телевізійних 
документальних фільмів. (>М).
16.30 — Телефестиваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 50- 
річчю утворення СРСР. Зві
тує Київська область. (К).
17.30 — «За накреслсніїлмн 
XXIV з’їзду КГ1РС». Теле
журнал «Прогрес». (К). 18.00 
•— «Молоді голоси». Концерт. 
(Харків). 18.30 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.00
— «Мелодії, народжені друж
бою». (Кіровоград). 19.30 — 
До 50-рІччя СРСР, «Комуніс
ти в авангарді змагання». 
(Кіровоград). 20.00 — Чіміїіо- 
пат СРСР з футбола. «Дина
мо» (К) — СКА. Н тайм. (К). 
20.45 — «На добраніч, .діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Артлото». (М). 22.40 
у* Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 - 
«Першодрукар Іван Федоров». 
Навчальна передача з Історії. 
(АГ). 16.15 — «Бесіди про ви
ховання». (М). 17.15 — Для 
школярів. Концерт. (М). 13.00
— Новини. (М). 18.10 — «Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ». (М). 18.45 — Тслеогляд 
«Москва і москвичі». (М). 
19.20 — Художній фільм «Ця 
мить». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — В. Лнкі- 
лов. «Солдатські вдова», Ви
става. В перерві — вечірні но
вини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 17 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35
— Новини. (М), 9.45 — Для 
дітей. «Ось і ми». Телевізійний 
ляльковий спектакль. (Рига). 
10.15 — «Танцює Дамаяита 
Джоші». (М). 10.45 — «Шахо
ва школа». (М). 11.15 — «Май
стри мистецтв». (М). 12.10 — 
Передача, присвячена Міжна
родному дню студентів. (М). 
16-30 — «Як звірі до зими го
туються*. Навчальна передача 
з природознавства. (М). 10.45
— «Розповіді про професії». 
(М), 17.15 — Для школярів. 
«Турнір допитливих». (М). 
18.00 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 18.10 — Телеальма-

Наша адреса і телефони »МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградсиого 
обнома ЛКСМу, г. Кировоград,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36.
Телефони: відповідйГіЬНбго секретаря та відділу ком

сомольського життя —> 2-45-3$, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г, М, Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

пах «Подвиг». (М). 18.40 —
«Пісім-72». (М). 19.00 — «Со
юз непорушний». Естонська 
PCP. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Лфі.чогс- 
пов. «Машенька». Прем’єра 
телеспектаклю. (М). 23.10 — 
«Вечірні мелодії». (ЛІ). 23.45
— Новини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА 17.00 —

«Чиста криниця». (Дніпропет
ровськ). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 — Для ді
тей. «.Маленька філармонія». 
(Одеса). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). З вклю
ченням Кіровограда. 19.30 — 
Концерт. (К). 20.15 — «.Між
народне життя». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (,М). 
21.39 — Художній фільм «В’яз
ні Бомона». 1 серія. (К). 22.55
— Вечірні ПОВНІЙ!. (І<).

СУБОТА. 18 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 9.05 - 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 0.39 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
Концерт, (М). 10.00 — Кіиопро- 
грама «По рідній країні». 
(ЛІ). 10.45 — Всесоюзний теле- 
фестиваль народної творчості. 
(Л1). 12.15 — «За вашими лис
тами», (М). 12.45 -- Кольорове 
телебачення. «Музичні зустрі
чі». (М). 13.15 — Науково-по
пулярна програма «Здоров’я». 
(ЛІ). 13.45 — «Кіномистецтво
Країни Рад». Художній фільм 
«Солдати». (М). 15.25 — Нови
ни. (М). 15.30 —• Кольорове те
лебачення. Чемпіонат СРСР з 
хокея: «Спартак» (М) — «Тор
педо» (Горі,ний). Ні період.

(М). Е. Багрнцькпй.
Лірика. (М). 16.30 — Кольоре* 
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (ЛІ). 17.00 — Те
лежурнал «Скарби народу*« 
(Львів). 17.40 — Мультфільм» 
(К). 18.00 — «Київська панора
ма». (К). 19.00 — інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30 
— Телсфсстипаль художньо? 
самодіяльності областей рес
публіки, присвячений 50-річчіо 
утворенні! СРСР. Звітує Ми
колаївська область. (Ліпкола* 
їв). 20.15 — «На добраніч, ді» 
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (ЛІ). 21.30 — «КІнопано« 
рама». (М). 23.09 — Кольорово 
телебачення. Концерт артистів 
балету Державної о академія- 
ного театру «Естонія». (М). 
23.35 — Новини. (М). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 17.00 - «Музична 
програма для юнацтва». (М)« 
18.00 —• Новини. (М). 18.10 •*» 
Продовження трансляції «Му*: 
зичної' програми для юнац
тва». (М), 19.50 — Художній
фільм «Лише один телефонний 
дзвінок». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Енраи 
молодих». (К). 22.30 — Вечірні 
НОВИНІ!. (М).

Про можливі зміни г !ірд-. 
грамі вас повідомлять Дикто
ри радіо і телебачепняі
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