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ЗА МИР І БЕЗПЕНУ
У Москві відбулася міжнародна консультативна зу

стріч представників різних миролюбних сил. У ній взяли 
участь представники 40 міжнародних і 81 національної 
організації із 60 країн сипу.

Учасники зустрічі висловилися за скликання у Москві, 
у жовтці 1973 року, всесвітнього конгресу миролюбних 
сил за міжнародну безпеку і роззброєння, за національну 
незалежність, співробітництво і мир та прийняли відпо
відну відозву.

(ТАРС)« Ріи№35Нпб8іГ__________ ЧЕТВЕР, 22 березі ї jk аіий і мол.

В ЖИТТЯ — ПОВНИМ ЗРОСТОМ
© Під фестивальними вітрилами.
• Триває комсомольський екзамен 

фізичної та військово-технічної 
підготовки.

• о ...і уроки мужності.
ТТЕРЕД тобою, юний дру-

же, звабні дороги е 
життя. Залишаєш шкільний 
поріг та студентську ауди
торію, приходиш в робіт
ничий чи хліборобський ко
лектив. Нелегкі випробу
вання чекають тих, кому 
випала честь стати воїном 
рідної Вітчизни. Шляхи, які 
вибирає юнь, різні. Але 
тільки той віднайде своє 
«золоте руно», хто крокує
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в завтрашній день на по
вен зріст. і людина висо
кого морального і духов
ного гарту, людина сильна 
і мужня завше попереду.

Рік тому стартував но
вий фізкультурний комп
лекс ГПО. Молодь нашої 
області почала готуватись 
до екзамену з фізичної і 
військової підготовки. В 
Світловодську і Олександ
рії, Ульяновці, і Малій Вис-

ці, інших районах нашої 
області відбулися масові 
легкоатлетичні і лижні кро
си. Трудні маршрути подо
лали ті, хто був добре фі
зично загартований. Нині 
вже більше тридцяти ти
сяч юнаків і дівчат стали 
значківцями ГПО. І хоч це 
ще не такий високий по
казник, але вітрила, під 
які стала нзнь, скеровані 
правильно. Пропаг у ю ч и 
нормативи і вимоги комп
лексу, комсомольські, фіз
культурні і. дтсаафівські 
активісти влаштували біль
ше 4500 лекцій і бесід, 
дбаючи про поліпшення 
спортивної бази разом з мо
лодими ентузіастами побу

дували 125 спортивних спо
руд з дренажним покрит
тям, е 69 нових стрілецьких 
тирів. Найкраще попрацю
вали, впроваджуючи новий 
комплекс в життя, наші 
активісти з Світловодська, 
Ульяновки, Малої Виски.

Правильно визначились 
комсомольські комітети, зо
середивши свою роботу з 
призовниками. Наприклад, 
з Онуфріївського району 
ще в жовтні надійшов ра
порт про те, що 82 юнаки, 
які готувались до служби 
в армії, стали значківцями. 
Через місяць звідси ноеє 
повідомлення: є 118 знач
ківців. Б Кіровограді, До- 

(Закінчення на 2-й стор.).

Теплі вітри віють над степовим» просторами Кіровоград- 
щнни. На очах ростуть острови ріллі, звільнені від снігу — 
весна владно вступає в свої права. І відлік часу до почат
ку вольових робіт вже перейшов на дні.

В щедро напоєну землю ляжуть зерна. Про достаток жи
вильної вологи потурбувались комсомольці і молодь, піоне
ри та школярі в усіх куточках нашої області. Бо захопила 
всіх патріотична ініціатива новомпргородців — вирушити в 
похід за збереження пологи в зимовий період. Триста п’ят
десят тисяч снігозатримннх щитів було виготовлено і роз
ставлено на колгоспних ланах. Тільки в одному Долин- 
ському районі поля поирнлн 55 тисяч щитів, попад полови
ну з яких своїми руками зробили молоді хлібороби, піоне
ри та школярі. Для цього, одного з найпівдениіших райо
нів області, така турбота про землю, без сумніву, оберне
ться додатковими центнерами на кожному гектарі.
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ДРУГОГО дня

Після наради в міськкомі комсомолу, 
на якій йшлося про порядок розповсюд
ження білетів грошово-речової лотереї 
«X Всесвітній фестиваль молоді і сту
дентів», ми зібрали комсомольських ак
тивістів шахти. На всіх дільницях про
вели комсомольські збори, присвячені 
цьому важливому питанию. А комсо
мольські пропагандисти, агітатори пове
ли серйозну розмову про значення Все-, 
світнього фестивалю молоді і студентів 
та Всесоюзного фестивалю радянської 
молоді.

Одержали ми білети 7 березня, а вже 
на другий день вони — 400 штук були 
розповсюджені.

В міськкомі комсомолу зустрівся з 
ватажками інших комсомольських орга
нізацій міста. В авгопідпр;« м.стві 
№ 10011, де секретарем Володимир Кор- 
сунськнй, розповсюджено 600 білетів. 
На рудоремонтному заводі (секретар 
комітету Тамара Аністрагенко) — J100, 
у відділі робітничого постачання комбі
нату «Олександріявугілля» — 1000.

Думаємо, що до 10 квітня лотерейні 
білети будуть розповсюджені у всіх ком
сомольських організаціях міста.

М. КРИВЧЕНКО, 
секретар комітету комсомолу 
шахти «Олександрійська» комбі
нату «Олександрія^гілля».

На порозі відповідальна хліборобська пора. Сільська мо
лодь вийде на посівну третього, вирішального року п’яти
річки. Від готовності кожного юнака і дівчини до важливої 
кампанії залежить доля майбутнього врожаю. А завдаиия 
стоїть чимале — треба довести валовий збір зерна до 2,9 
мільйона тонн, що значно більше попередніх років.

Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагання за 
збільшення виробництва і заготівель зерна га інших про
дуктів земле
робства, моло
ді хлібороби во
ласті повсюдно 
взяли підвище
ні соціалістичні 
зобов’язання.

НА
Сорок чотири 

комсомольсько- 
молодіжні меха
нізовані ланки 
дали слово ви
ростити по Ю0 
центнерів куку
рудзи з гектара. 
Ще 46 — бо
ротимуться за 
50 центнерний 
врожай кача
нистої. Похід 
за розе язання

На молочнотоварній фермі 
колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС Вільшанського району 
створено комсомольсько-мо
лодіжну групу, в яку вхо
дять сім комсомольців. Доб
ре працює тут кожен, а най- 
кращі результати у Валенти
ни Кордюкової та Зінаїди 
Зеленкевич. Щодобово на
доюють дівчата від корови 
по 8—9 кілограмів молока.

На фото: кращі дояр
ки села Станкувате В. КОР- 
ДЮКОВА та 3. ЗЕЛЕНКЕ
ВИЧ.

Фото І. ЦУРКАНА.

ПОЗИВНІ 
ВЕСНИ

мовною заадаивя п’ятирічко — дальше
зростання виробництва зерна — став масовим. Тільки в ви- 
нішвьо.му році в бригадах і линках на вирощуванні куку
рудзи візьмуть участь понад 3 тисячі комсомольців і моло
ді воласті. Це велика армія механізаторів, спеціалістів 
хліикого іектара, якими керує любов до землі, вірність 
землеробському обов’язку. Кожен рядовий цієї армії песо 
в соиі іскру, запалеву хвилюючими словами Л. 1. Брежнє
ва. сказаними на урочистому засіданні па честь МЬрічча 
СИСН; «найкращі плани не будуть виконані, якщо ті, хто 
трудиться иіля верстатів, чи в полі, на тваринницькій 
фермі... вс вкладуть в справу частку свого серця, своєї 
душі».

Велику організаторську роооту по комплектації комсо
мольсько-молодіжних лайок провели первинні комсомоль
ські організації, райкоми і міськкоми комсомолу. Комсо
мольські працівники і активісти глибоко вивчили стан 
справ на місцях, по-діловому підійшли до питання добору 
в кожному колективі. В Ульяновському районі створено 
й комсомольсько-молодіжних ланок, які вирощуватимуть 
І(Н)-центнерний врожай кукурудзи з гектара. Кількість ко
лективів невелика — зрозуміло, район ставить експеримент 
вперше з качанистою. На чолі ланок в основному стоять 
молоді комуністи. Так, и колгоспі імені Щорса ланковими 
призначені молоді комуністи Олександр Сусло, Віктор 
Сергійчук і Віктор Безверхний. За плечима кожного — 
роки механізаторської роботи. В колгоспі «Росія» ланку 
очолив досвідчений тракторист Степан Мельниченко, стаж 
роооги якого сягає за В) років.

1 так підійшли до завдання створення ударних загонів 
хлібної ниви п’ятирічки більшість комітетів.

Кожен дсвь зараз ставить перед молодим хліборобом 
одне конкретне запитання — чи готовий, плугатаре, сіяти? 
В тебе був час підготуватись до відповіді. Взимку ти вчив
ся на курсах підвищення ьваліфікації, в школі передового 
досвіду. В бригадній майстерні кожен день для тебе бу» 
рооочим — ти ремонтував свого трактора, борони, сівалки. 
Ти роонв все, щоб на позивні весни відповісти: — «Го
товий!».

в0*" ЧЕКАЮТЬ УДАРНІ-КОМСОМОЛЬСЬКІ
Протягом минулого року на 

ударні будови країни та республі
ки за комсомольськими путівками 
поїхало 348 юнаків і дівчат Кіро- 
воградщини. Велику організатор
ську роботу по добору і направ
ленню комсомольців та молоді на 
новобудови провели Кіровоград
ський і Світловодський міськкоми, 
Бобринецький райком ЛКСМУ та 
ряд інших.

Нещодавно бюро Кіровоград
ського обласного комітету ЛКСМУ 
прийняло постанову «Про підсум
ки роботи комсомольських орга
нізацій області по участі в споруд- 

X _ ________________

женні важливих об’єктів народного 
господарства у 1972 році і завдан
ня по поліпшенню шефства над 
ударними комсомольськими будо
вами в третьому році дев’ятої п’я
тирічки». Згідно постанови міськ
коми, райкоми комсомолу, пер
винні комсомольські організації 
зобов’язані розгорнути широку 
організаторську роботу по направ
ленню молоді на новобудови п’я
тирічки. Міськкоми та райкоми по
винні створити штаби на громад
ських засадах для проведення ор
ганізаційної роботи на місцях по

направленню юнаків і дівчат на 
ударні - комсомольські. Заяви про 
бажання виїхати на новобудови по 
комсомольських путівках слід роз
глядати і обговорювати на комсо
мольських зборах, від’їжджаючим 
вручати рішення і накази комсо
мольських організацій.

Міськкоми і райкоми комсомо
лу повинні значно посилити 
роз’яснювальну і організаційну 
роботу серед молоді, адже в цьо
му році понад 300 юнаків і дівчат 
чекають ударні комсомольські бу
дови країни.

Першу борозну ось-ось прокладе трактор Він започаткує 
новий хліборобський рік. Молоді ремонтники ракоб’єднань 
«Укрсільгоснтехніки» дбають, щоб сталеві коні вже стояла 
В І070ВН0СТІ номер один.

Велика комсомольська організація Ульяновською рай- 
об’єднання «Сільгосптехніка» — 45 чоловій налічує в своїх 
рядах. І по-господарському тут розраховані всі ремонтні 
роботи. Під керівництвом комуністів комсомольці поспіша
ють передавати машини їх власникам. При плані 59 трак
торів на перший квартал в майстернях райобєднаиия 
відремонтовано вже 65. На 114 процентів виконали плай 
кварталу і в Олександрійському раїіоб’єднанні. Та, на 
жаль, не всюди ще комсомольські організації взяли під 
спій контроль ремонт техніки. Тільки байдужістю комітетів 
комсомольських організацій Малонпсківського, Нояимирго- 
родського, Добровелпчківського, Долпнського райой’елпапь 

І можна пояснити значне відставання у ремонті тракторів.
Використати сповна кожен день в підготовці до зустрічі 

з полем, чітко розподілити кожну годину потім на сівбі —• 
так стоїть зараз завдання. В останній телефонограмі до 
редакції перший секретар Новоукраїнського райкому ком
сомолу Анатолій Новицький повідомив: «Неоціненною під
могою в контролі за використанням кожної години на сів
бі 1 під час догляду за посівами стануть технологічні кар- 

и ти, розроблені і вже вручені кожній ланці. Нешодавпо ра- 
, йонна газета опублікувала карту, за якою буде працювати 

і комсомольсько-молодіжна ланка колгоспу імені Леніна 
і. на чолі з комсомолкою Валентиною Фуркун».

Весняні вітри гуляють панами. Гаряча пора чекає на 
юнаків та дівчат — посіяти вчасно, посіяти якнайшвидше і 
при високій якості. Це серйозний екзамен третього року 

Т; п'ятирічки. І тобі, молодий хліборобе, належить витримати 
його з честю, по-комсомольськн!
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Змагання 
на приз «МК» 
«Першій 
тритисячний 
Кіровоградщини».

«ГЙ1І

(Закінчення. Поч. на 
1-й стор.).

перехід- 
пра пор 

флоту, 
активісти

линській, Ульяновці хлопці 
складали заліки на пунктах 
початкової військової під
готовки.

А промахи були там, перш за 
все, де не подбали про готов
ність спортивних споруд. В Доб- 
ровсличківському районі, на
приклад, не побудували за Рік 
жодного стрілецького тиру, юна
кам та дівчатам ніде складати 
нормативи з плавання. І ось ре
зультат — в них тільки 313 знач
ківців. Таке ж становище і в 
Новоархангельському, ВІльшан- 
ському районах.

'• Всесоюзний екзамен з фізич
ної і військово-технічної підго
товки завершується 24 червня — 
в День радянської молоді. Саме 
«оді комсомольські активісти 
мають провести спортивні свята, 
військово-спортивні естафети, 
показові виступи кращих спорт
сменів.

При підведенні підсум
ків екзамену кращими бу
дуть визнані комсомольсь
кі організації, які забезпе
чать масове і якісне скла
дання нормативів комп
лексу ГПО комсомольця
ми, піонерами, школярами. 
Отже, є ще час сповна про
аналізувати всі плюси і мі
нуси і одразу допомогти 
всім юнакам і дівчатам 
якнайкраще підготуватись 
до екзамену. Тренування 
мають бути 
ми. І лише 
тивне свято 
дуть справді сильні і муж
ні люди, які здатні на будь' 
які випробування.

« *

безперервни- 
тоді на спор- 
и червні вий-
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ТТИНІ в країні триває 
фестиваль радянської 

молоді, присвячений пів
віковому ювілею створен
ая СРСР. В його програмі — 
і спортивно-масові заходи. 
Юнаки і дівчата Кірово- 
градщини вже включились 
в молодіжні ігри, в області 
оголошено змагання серед 

комсо- 
на

міських, районних, 
мольских організацій 
призи героїв комсомолу. 
Нагороди отримують ті, хто 
домігся найвищих резуль
татів в розвитку фізкуль
турно-масової роботи. За
одно □ комсомольських ор
ганізаціях починаються від
криті збори призовників з 
порядком денним: «Як я 
виконую Закон СРСР «Про 
загальний військовий обо
в’язок». На них юнаки ма
ють скласти 
те, як вони 
до служби в армії на уро
ках мужності, як склали 
нормативи комплексу ГПО.

Стартувала спартакіада 
з військово-технічних видів 
спорту серед призовної 
молоді. Перший етап — в 
колективах, а в травні-черв- 
ні — районні і міські зма
гання. Мета і завдання 
спартакіади — залучити 
юнь до занять військово- 
технічними видами спорту, 
допомогти 
діти технічними 
ностями. 
стрільці 
Циклісти 
До програми 
включено 
ладне та морське

рапорт і про 
підготувались

молоді оооло- 
спеціаль- 

Змагатиму т ь с я 
і радисти, мото- 

і автомобілісти, 
спартакіади 

військово-прик- 
.----- з багато

борство. Як бачите, проде
монструвати своє вміння і 
силу с добра нагода

РГАНІЗІЦІЯ виховного 
процесу в молодіжній 

аудиторії вимагає творчого 
підходу до вирішення спра
ви. Дієвість заходів, виз
начених комітетами ком
сомолу, тільки там відчут
на, де робота по військо
во-патріотичному вихован
ню молоді різноманітна за 
своєю фрмою і змістом. 
Між районними і міськими 
комсомольськими органі
заціями триває змагання

за кращу по
становку робо
ти по підготов
ці молоді 
служби 
Збройних 
лах СРСР.
минулому році 
краще інших 
попрацю вали 
світловодці. І 
їм знову вруче
но 
ни й

Чорноморського 
Комсомольські 
міста зуміли залучити вели
ку кількість молоді до 
участі в походах шляхами 
слави батьків, стали тут 
традиційними змагання з 
військово-спортивних видів 
спорту на призи героїв- 
земляків, пожвавили свою 
діяльність пункти початко
вої військової підготовки, 
дитяча морська флотилія, 
тут вміло йде відбір моло
ді до вступу у військові 
училища. Шефські зв’язки 
з моряками-чорноморцями 
теж стали гожим руслом у 
справі налагодження обо- 
оонно-масової роботи серед 
молоді.

Заслуговує на увагу досвід 
комсомольських активістів за
воду «Червона зірка». Разом з 
дтсаафівцямн вони відкрили мо
лодіжний клуб «За Вітчизну». 
Майбутні воїни тут зустрічають
ся з ветеранами війни, воїнами 
підшефної військової части
ни, слухають лекції і бесіди 
на військово-патріотичну тема
тику. Юнаки беруть участь У 
спортивних змаганнях з військо
во-технічних видів спорту. Во
ни перші стали значківцями 
ГПО. Нині серед призовників 
57 спортсменів-розрядннкіз.

Цікаві заходи проведено в 
комсомольських організаціях під 
час місячника оборонно-масової 
роботи. В Знам’янці, Новомнр- 
городі, Онуфріївні відбулись 
лижні кроси на призи героїв- 
земляків, учасники походу 
«Шляхами слави батьків» ви
значили свої лижні маршрути 
до берегів Дніпра, в ліси, де то
чились бої партизанів з німець
ко-фашистськими загарбниками. 
В Новоукраїнському районі, на
приклад. проведено 29 тематич
них вечорів бойової слави, юна
ки взяли участь в стрілецьких 
змаганнях, конкурсах «Ну-мо, 
хлопці!», для молоді тут прочи
тано 67 лекцій на військово-пат
ріотичні теми.

Загони учасників походу 
«Шляхами слави батьків», які 
згуртовані в Бобринецькому ра
йоні, під час місячника опрацю
вали свої матеріали, зібрані □ 
дорозі і виготовили стенди «Во
ни захищали Батьківщину».

П’ять тисяч комсомольців ї 
молоді Новомнргородського ра
йону, взявши участь у місячни
ку, нині складають рапорт поо 
лижні походи, змагання з вій
ськово-спортивного триборства.

Читанням лекцій «Що таке 
патріотизм і як виховувати його 
в собі», «Заповіти В. ї. Леніна 
про захист Радянської Вітчиз
ни» почався місячник в Олек
сандрійському районі. Тут та
кож відбулися військово-спор
тивні ігри «Орля», «Зірниця», 
уроки мужності, виставки робіт 
юних техніків, вихованців клу
бів ДТСААФ.

Всюди учасники походу 
«Шляхами слави батьків», 
повернувшись з далеких і 
близьких мандрівок, звіту
вали про свою роботу за 
перші два місяці року. А 
нині їх дорога до ленінсь
ких місць, попереду —• 
зустрічі з ветеранами пар
тії, першими комсомольця
ми. Юнаки та дівчата готу
ються відзначити день на
родження свого любимого 
вождя В. І. Леніна.

Згадав про місячник обо
ронно-масової роботи не 
для того, щоб підбити в 
якійсь мірі підсумки діяль
ності комсомольських ор
ганізацій по військово-пат
ріотичному вихованню мо
лоді. Таке русло в їх ро
боті має ширитись і нині, 
пауз у виховному процесі 
не повинно бути. Тепер сло
во за кожним комсомоль
цем, кожним юнаком і дів
чиною. Хороший фізичний 
гарт, високі моральні якос
ті будуть свідчити про те, 
як молодь зуміє продов
жити славні традиції своїх 
батьків.

О. ВЕРХОЛАНЦЕ В, 
Герой Радянського Со
юзу, начальник облас- 

" ного штабу Всесоюзного 
походу комсомольців і 
молоді «Шляхами сла
ви батьків».

_____________ _ _____ 22 березня
•лівію вирішують у господарстві, зокре
ма на фермі, важливі питання тварин
ництва На МТФ працює комсомольська 
група. А чи все робиться з боку 
керівництва колгоспу, щоб ця : руна рос
ла її міцніла. Адже два роки тому на 
цій же фермі працювали п’ять молодих 
доярок, а зараз з них лишилися тут .ш 
ше дві.

— Взялися ми за спраіу гаряче, псі 
молоді, завзяті, тільки після інколи. До-, 
свіду ніякого. Не все йшло, як треба. 
Тут допомога потрібна, в першу цсріу 
від старших подруг, доярок із солідним 
стажем, а ми чули на свою адресу: «Де 
ж ваші високі надої?».

Не вйтримали, розпалась ірупа.
Тепер група знову створена: три доярки- 

комсомолкн на чолі з 18 - річною за
відуючою ферми. Зіна, як кажуть, своїх дів-

СПОДІВАЄМОСЬ
НА КРАЩЕ

Відшумів видушеним вечір, та для сек
ретаря комсомольської організації шко
ли Зінн Наумушкіної кругіїх змін в жі.т- 
ті не зробив. Теплими літніми ранками 
бігала вона, як колись, кладкою через 
Сугоклій на молочнотоварну ферму, 
допомагала матері, Євдокії Олексіївні, 
доїти корів.

Мати частенько докоряла:
— Інші он до інститутів 

заяви подали, а ти все ніяк 
не зберешся.

Зіна розуміла матір. Але 
вступила не до інституту, а 
до сільськогосподарського 
технікуму. На заочне відді
лення. Приїхала з екзаме
нів і відразу ж па фер
му побігла. Саме в цей час на другій 
МТФ не було завідуючого. А Зіна візь
ми і скажи: «Якби довірили, я б стала 
завідуючою». Чи то вже мати кому ска
зала, чи може головний зоотехнік почув, 
а тільки на другий день викликав Зіну 
голова колгоспу Іван Федосійогшч Тії- 
мощук.

— Ти, Зіно, комсомолка,ферма тобі ця 
давно знайома... Одним словом, — прий
май.

І прийняла. Вже шостий місяць — за
відуюча другої молочнотов-ірної.

Познайомився я з нею під час обіднього до
їння. Доярки поралися біля корів, одержували 
корми, які видавала Зіна. Підійшли одержува
ти концентрати й комсомолки Зоя Задворня, 
Валя Сидоренко, Галя Шевченко.

Хвалитись їм поки то нічим, хоча віт кра
щої доярки ферми — Євдокії Задворньої — 
дівчата відстають лише на кілька десятків 
кілогпамів молока.

— Багато корів у запуску, — заступається 
Зіна за своїх подруг.

— Хіба ж будуть високі надої, коли полови
на корів у моїй групі — ялові, а чотири зов
сім не доються.

Валя Сидоренко перший рік працює 
на фермі. Звичайно, їй дуже хочеться 
йти попереду, а група попалась не з 
кращих. Молода завідуюча фермою ро
зуміє дівчину, своїх подруг, частенько 
пропонує головному зоотехнікові колгос
пу вибраковувати непродуктивних тва
рин, поповнити групи нетелями. Та не 
завжди розуміють її, не завжди опера-

чаг кривдити не дає. Та все ж хороших сто
сунків із старшими подругами не налагодже
но. Коли я розмовляв з дівчатами, одна з 
доярок, що вже працює на цій фермі не один 
рік, насмішкувато кинула: «Знайшли передо
виків, надоїв, як кіт наплакав!». Сказано цс 
було голосно, щоб всі почули. Дівчата вину
вато промовчали. А Зіна мовила:

— Важко працювати молодим в такій 
обстановці. Та дивимось на цс по-ком- 
сомольськи, принципово. Вважаємо себе 
правими. А дівчата роботящі, надої ке 
такі вже в них і низькі, щодня з «плю
сом» йдуть, так, що себе ще і.скажуть. 
Але хотілось би більшого. Ось «Молодий 
комунар» оголосив обласний конкурс. 
Ми братимемо в ньому /часть, але з та
кими групами корів, як у моїх подруг, 
на успіх розраховувати нічого. Погано 
в нашому господарстві ще піклуються 
про продуктивність стада. І все ж спо
діваємось на краще.

Чотири молочнотоварних ферми в гос
подарстві. Комсомольсько молодіжна 
група створена лише на одній. Хотіло
ся б. щоб вона зросла кількісно, зміцні
ла, щоб для роботи молоді на фермі бу
ла створена здорова творча атмосфера. 
Потурбуватися про це мають керівники 
господарства, комітет комсомолу.

В КОБЗАР.
Колгосп імені Фрунзе 
Компаніївського району.
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ГОТУЮТЬСЯ 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ 
Все менше часу зали

шається до Всесоюзного 
комуністичного суботнн- 
ка. І. розуміючи це, ком
сомольці та молодь Уль
яновського району — в 
повній бойовій готовнос
ті. На підприємствах 
і в школах, в колгоспах і 
установах складаються 
плани і графіки роботи, 
створюються комсомоль
ські штаби.

А головним з них став 
зараз райком комсомолу. 
Сюди звідусіль надхо
дять вісті про підготов
ку до суботника.

21 квітня на роботу 
вийдуть близько 5 тисяч 
юнаків та дівчат. Бага
то хтс з них працювати
ме на будівництві спор
тивного комплексу в 
Ульяновці. де згодом бу
де проходити здача норм 
нового комплексу ГПО. 
В цей день молодь на 
своїх робочих місцях 
даватиме продукцію, до
тримуючись дев і з у : 
«Більше, вищої якості, з 
меншими затратами».

Велику роботу буде 
зроблено по впорядку
ванню Ульяновки та сіл 
району. Піонери та шко
лярі збиратимуть мета
лобрухт, який потім від
правлять иа Побузький 
нікелевий комбінат.

Гроші, зароблені на 
суботиику, будуть пере
раховані у фонд дев’ятої 
п’ятирічки і па споруд
ження пам’ятника геро
ям - комсомольцям Кі
ровоградщини.

А. БУЙ, 
другий секретар Уль
янов ського Р К 
ЛКСМУ.

ЧЕМПІОНИ ЖИВУТЬ В КІРОВОГРАДІ
Тх, молодих перукарів із Кіро

вограда і Знам'янки, Світловод- 
ська і Олександрії, Новомиргород- 
щини і Новоукраїнщини, що зібра
лися на сцені Палацу культури пра
цівників державних установ, — 
34. Серйозні і зосереджені облич, 
чя юнаків і дівчат. Хвилюються: 
хто ж виборе звання «Кращий мо
лодий перукар 1973 року»?

Серед майстрів чоловічої зачіс
ки у першому етапі конкурсу (ви
конанні повсякденної зачіски) лі
дерство захопив кіровоградець 
Борис Тертичний. '

Вже потім, коли закінчився дру
гий етап і Бориса поздоровили із 
званням чемпіона, головний інже
нер облпобутуправління В. В. Ру- 
денко сказав мені:

— Мало хто сумнівався в його 
перемозі. Борис член збірної 
команди області, учасник респуб
ліканських змагань, прискіпливо

РЕПОРТАЖ З III ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПЕРУКАРІВ

слідкує за напрямком моди. Він 
єдиний з учасників, хто застосував 
гарячі щипці, які вперше були за
стосовані на минулорічному чем
піонаті світу.

І він поділився враженнями:
— Переважна більшість учасників 

нинішніх змагань — випускники 
профтехучилища облпобутуправ
ління та училища № 4. Порівняно 
з двома першими конкурсами 
зросла майстерність молодих пе
рукарів. Особливо світловодських 
і олександрійських. Від жіночих 
майстрів цих міст за майстерністю 
відстають навіть перукарі облас
ного центру. Чоловічі ж майстри 
Кіровограда впевнено тримають 
лідерство.

ЦІ слоза підтвердились. Призо
ві місця серед майстрів чоловічих 
зачісок вибороли кіровоградки 
Людмила Муратоза і Лідія Мала- 
шенко.

Тричі виходили на сцену учасни
ки, щоб показати свою майстер
ність у виконанні жіночих зачі
сок — повсякденної, вечірньої та

модельної. Після другого етапу 
найкращі шанси на перемогу ма
ли перукарі з Олександрії і Світ- 
ловодська Ніна Горшкова і Віра 
Яцина.

Віра Яцина майстерно виконала 
модельну зачіску. Один із суддів 
навіть оцінив її роботу найвищим 
балом. Це дозволило Вірі випе
редити Н. Горшкову. Але все ж 
вона не стала першою. Серед жі
ночих майстрів перемогла Ната
лія Кравченко з Кіровограда, яка 
модельну зачіску виконала майже 
бездоганно.

Отже, найкращі молоді перука
рі Кіровоградщини відомі. Це 
комсомольці Борис Тертични-і | 
Наталія Кравченко.

Конкурс в розпалі.
Ю. СТОРЧАК.

На фото: внизу — зачіску вико
нує найкращий майстер Олек
сандрії Ніна Горшкова; зліва — 
зал Палацу культури працівників 
державних установ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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Народна Республіка Болгарія. В місті Розлог споруджується 

крупний нслульозо - паперовий комбінат. Підприємство попов
нюється сучасною технікою, яку постачають Радянський Союз і 
Чехословаччина. Річна потужність комбінату дорівнюватиме 70 
тисяч тонн целу.іьомі і *0 тисяч тонн картону Пуск комбінату 
в експлуатацію намічений на другий квартал цього року.

На фото: одна з дільниць будівництва целульозно-паперового 
комоінату в місті Розлога Благоєвоградського округу.

Фото БТА — ЛПН.

ЙДУТЬ
ПО ЛОНГБІЄНУ 
поїзди

Лонгбієн знову став до 
ладу. Ця радісна звістка 
швидко облетіла весь Ха
ной. Найбільший в Індоки
таї міст через Красну пічку 
знову зв'язав важливі про
мислові райони ДРВ.

Міст прикрашений прапо
рами й транспарантами: 
«Слава робітничому класу», 
«Слава партії, котра приве
ла народ до пеоемем над 
агресором», «Слава мирній 
праці» — ці лозунги мож
на побачити скрізь: на опо
рах ферм і на бортах авто» 
мобілів, в руках у школярів 
? на паровозі, що привів 
состав з вугіллям Хонгая в 
столицю.

Сотні ханоЛців — представни
ки промислових підприємств, се
ляни приміських кооперативів — 
прийшли поздоровити будівель
ників мосту з їх чудовою трудо
вою перемогою.

— За роки війни міст Лонгбієн 
був двічі зпуйнований амери
канськими бомбардуваннями. — 
розповідає головний інженер 
Управління залізниць ДРВ това
риш Ле Тхань Занг. — У 1967 
році було виведено з ладу 673 
метрів ппоїжджої частини мос
ту. Тоді будівельникам Ц.пя Г.ІД- 
новлення потпібпо було 92 дві. 
Протягом 1972 року міст
п’ять разів бомбардували. Гуло 
зруйновано близько тисячі мет
рів шляху. Довелось заново по
будувати кілька прольотів, від
новити вісім опор. Останній раз 
міст був відновлений за рекорд
но короткий час — всього за 4! 
депь. Роботи не припинялися ні 
вдень, ні вночі. Розгорнувши со
ціалістичне змагання, бригади

щодня перевиконували норми 
виробітку. Будівельники мосту 
були оточені турботою партії й 
уряду, допомогу їм надавали 
майже всі столичні підпри
ємства.

— Перший поїзд пройшов 
через міст 26 лютого, — 
продовжує Пе Тхзнь Занг. 
— До 3 березня випробу
вальним маршрутом го 
мосту пройшло вже більше 
20 поїздів. Поряд з відбу
довою мосту вирішувалось 
завдання збільшити його 
пропускну здатність. Вста
новлення напіз^птоматичної 
системи сигналізації дозво
лить збільшити її від ЗО до 
^0 поїздів на добу. Міст 
Лонгбієн був побудований 
ще на початку століття. Ни
ні він не може повністю за
довольнити зростаючі по
треби економічного роз
витку країни. Тому планує
мо побудову нового мосту 
через Красну річку, але 
міст Лонгбієн продовжува
тиме відігразати -вою важ
ливу роль.

Будівельників чекають но
ві об’єкти. За пеоіод війни 
практично були зруйновані 
всі мо^ти Північного В’єтна
му. Огтаннч-но залишає 
міст Лонгбієн бригада 
№ 703, на долю якої випала 
найвідповідальніша частина 
роботи.

... Цілодобово йдуть по 
колони

автомобілів. Вони безпере
бійно доставляють на чис
ленні промислові об’єкти бу
дівельні матеріали, вугілля, 
обладнання. Країна заліко
вує рани.

Ханой.

знову Лонгбієну поїзди,

ПІД ВИМПЕЛОМ 
ДРУЖБИ

На півночі НДР, в Росюку і його місті-су- 
путнпку Варнемюнді, часто можна зустріти наз
ву річки Варнов, ніо впадає в Балтійське морс. 
Чудовий готель «Варнов», маленькі гаштсте 
(їдальні), що носять те ж ім’я. І, нарешті, ві
дома «Варнов-верф»,

Колись напівкустарна верф на березі Варнова 
будувала лише невеликі баркаси і яхти. Ллє са
ме тут взяла старт будівельна промисловість но
вого Ростока.

Ветерани заводу не забули, як в пам’ятному 
сорок п’ятому верф одержала перші радянські 
замовлення, що забезпечили роботою сотні чо
ловік. Із Радянського Союзу тоді ж надійшов 
метал. Спочатку на верфі ремонтували судна, 
потім взялись за модернізацію пасажирських 
кораблів. У 1950 році на воду було спущене пер
ше стальне судно — парусно-моторний навчаль
ний корабель «Вільгельм Пік». А ще через чо
тири роки із стапелів зійшов перший із 15 оке
анських суховантажних суден серії «Фріден» — 
«Мир».

За кожною пам’ятною віхою — твоочі пошуки, 
наполеглива праця. Одна серія суден змінювала 
іншу. Коли до ладу стали всі стапелі, завод 
одержав змогу будувати одночасно декілька су
ден різних серій. Всього за роки народної влади 
зі стапелів «Варнов-верфі» зійшло понад 150 ба- 
гатотоннажнпх суден.

...В одному з доків відбулась наша зустріч з 
бригадиром комплексної бригади Еріхом Штир
ком. У 1946 році 17-рІчннй Еріх вперше пересту
пив поріг заводської прохідної. Молодий кле
пальник ріс разом з підприємством. Олеожав се
редню технічну освіту, став кваліфікованим 
майстром. Комуністи еллінга обрали його сек
ретарем своєї організації С.ЄПН.

У комплексній бригаді Еріха — судноскладаль
ники різного профілю та кранівники. «Дві нерів
ні частини», — жартує Е. Штарк, маючи на 
увазі, що всі судноскладальники — чоловіки, а 
кранами управляють жінки. Показуючи на по
тужний портальний кран висотою з 20-поверховнй 
будинок, який легко підхоплював і опускав на 
місце важкі стальні листи, Еріх, посміхаючись, 
говорить: «З такою філігранною точністю пра
цюють тільки жінки».

Комплексна бригада Шгарка з 1967 року но
сить звання «Колективу соціалістичної праці». 
За активну роботу по зміцненню братерських 
зв’язків з Радянським Союзом вона удостоєна 
честі називатися «колективом німецько-радян
ської дружби».

У доках і на стапелях «Варпопа» нчгуе побо- 
та. На наших очах на клітки дока «сів» корпус 
нового великого судна. Біля одного із пірсів за
вершується оздоблення приміщень суховантаж
ного судна, яке поповнить Далекосхідне паро
плавство СРСР. На «Варпові» давно вже панує 
хороша традиція: кожний радянський екіпаж, 
шо приймає нове судно, укладає договір про 
дружбу з однією з бригад. Радянські моряки, 
коли їхнє судно після тривалого плавання за
ходить у Росток, знають, шо їх зустрінуть дру
зі. А робітники верфі з нетерпінням чекають 
професійної оцінки своєї праці, розпитують мо
ряків про Радянський Союз.

«Под вымпелом страны в большой поход ухо
дят корабли», — ретельно вимовляючи слова 
нашої пісні, майже без акценту промовип капі
тан порту, показуючи на судно, що виблискува
ло свіжою фарбою, відокремлюючись від стінки. 
«Німецько-радянська дружба» — так на прохан
ня суднобудівників Ростока назвали первістка 
нової серії суден.

А. БУТЛИЦЬКИИ.
Росток — Москва.
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ЦЕЙ ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ ЖИТ 
ТЮ МОЛОДІ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН.

\

1-І АШ автобус вилетів з-за 
“ повороту, і пеоед нами 
— мальовнича долина. Гсри, 
що оточували її, несподівано 
розступилися.

«Приїхали, — сказав наш 
гід. — Бачите, там, праворуч, 
на горбі». Через кілька хви
лин ми вже під’їжджали до 
арки, на якій виведені сгова: 
«Молодіжна будова Тієнтіш- 
те».

Була дванадцята година. 
Скрізь чути рокіт працюючих 
моторів, долітали команди 
«віра», «майна». Нас зустрів 
черговий по молодіжному

БУДНІ
ЮГОСЛАВСЬКИХ
БРИГАДИСТІВ

табору Деян Симич.
Комплекс спооуджувався 

на честь героїв народно-ви
звольної війни народів Юго
славії проти гітлерівських 
окупантів та їх югославських 
прислужників. Перша черга 
комплексу вже закінчена.

Спорудження меморіального 
комплексу в ТІеитішті стало за- 
гальноюгославською модо ніжною 
будовою, підкреслює Л. Симич. 
Тут працюють посланні Загреба, 
Кангуєваца. Мостара, Біто.дя та 
багатьох інших міст та сіл. Юна
ки і дівчата не лише працюють, 
але й знайомляться з місцями, де 
понад тридцять рокіп тому їх 
батьки і піди боролися за слобо
ду і незалежність своєї батьків- 
ШП’’ІІ.

В Югославії багато моло
діжних будов.

Минулого ізоку лише мо
лодь республіки Боснії та 
Герцоговіни добровільно 
відробила на реконструкції 
та розширенні шосейних до
ріг, будівництві мостів І ВО
ДОЙМИЩ, спортивних споруд 
понад 3,5 мільйона годин.

Близько 200 тисяч юнаків 
і дівчат брала участь в елек
трифікації сіл, будівництві 
нових житлових будинків і 
шкіл, в реконструкції і рес
таврації пам’ятників. Кращи
ми серед них були представ
ники міста шахгаоів Іузга. 
В розпал жнив студенти і
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молоді робітники добровіль
но допомагали селянам. Во
ни вдень І вно ті збирали ку
курудзу.

У югославської молоді баїаті 
традиції в будівництві різних 
об’єктів. Вони були закладені 
тридцять рокіп тому, коли юнаки 
і дівчата, котрі тоді ще носили 
військову форму, взялись за від
будову зруйнованого народною 
господарства. Руками молодих в 
останні роки були побудовані та
кі важливі об’єкти, як автомаїісг- 
раль «Братерство — єдність», іпо 
перетинає пені країну, кілька за
лізниць. тракторний завод «Бра
терство» в місті Нові-Травік, жит
лові райони і спортивні споруди н 
різних містах Югославії.

Нинішні бригалисзи, гяк нази
вають у Югосла
вії учасників мо
лодіжних бригад, 
продовжують ІІІ 
традиції.

Юнаків і дівчат 
у зеленій захис
ній гЬопмі можна 
зустріти скрізь: ' 
у Белграді І За
гребі, в Схопле
не І Любляиі. в 
окрем II х м і с -

тах Чорногопії і Боснії, на півни
ках Воєводинії і Східної Сербії. 
Вони будують нині іригаційні 
системи на піках Морава і Сава. 
захисні споруди від паволків у 
Загребі, ппокпадають сучасні пінії 
електропередач.

Великий внесок мололі і 
в будівництво залізниці Бел
град—Бар, однієї з найкруп
ніших югославських залізнич
них магістралей. В умегах 
важкодоступної місцевості, в 
безводних гооах. де немає 
жодного населеного пункту, 
мололц з усіх югославських 
республік показує приклади 
самовідданої праці. Разом з 
югославськими юнаками і 
дівчатами на будівництві заліз
ний! трудилися посланці мо
лоді Радянського Союзу і 
Болгарії, Чехословвччичи і 
НДР, прецстяпниіги мо поді 
країн Західної Європи.

Добровільній роботі моло
ді в Югославії надається ве
лике значення. Справа в то
му, що юнаки і дівчата з 
різних країв Югославії, різ
них національностей прино
сять користь суспільству і 
одержують спеціальності. А 
ще в тому, що їх спільна ро
бота зміцнює братерство й 
єдність народів.

А. ПОЛЕХІН. 
Белград.

Над В’єтнамом мирне небо. З усіх куточків країни що"ня надходять 
радісні звістки: дала першу продукцію Фабрика у Ханої, зразки ге
роїчної праці демонструють робітники, будівельники. Країна відбудо
вується, тому і в цієї в’єтнамки хороший настрій. Квітка І юність — 
це символ миру, радості, впевненості у завтрашньому дні.

БАГАТСТВО
МЧИТЬСЯ степовим бездоріжжям паш 

«газик». Намагаємося не ухилитися 
від орієнтиру — лінії електропередач. , 

Раптом шофер, додавши швидкості, ви
гукнув*.

— Чен...
Дивимося — котиться з сопки вовк.

Шофер засмучено:
— Жалко, гвиптівки не прихопив. Ііу, 

та нічого: чен на шляху — на щастя...
Нас і справді чекало щастя, тільки- 

но ми переїхали місток через неглибоку 
річку Орхон. Пощастило побачити чу
довий держгосп «Орхон».

Селище витягнулося вздовж річки. По
ряд із сучасними будинками — юрти. 
На околиці — великий гараж, пилора
ма. В центрі — лікарня, дитсадок, шко
ла, магазини.

Директор держгоспу Г. Цепджав —і 
високий, стрункий. Одягнений в темно» 
зелений яє.іі (національний костюм, 
схожий на халат, підшитий зсередини 
овчиною). Ценджаву тридцять сім ро-

СПЕПОВОГО ОРХОНА
ків. З них п’ять вія — па чолі держ
госпу: Та ще й якого! Землі в господар
стві — 194 гектари! Вирощують тут пше
ницю, овес, просо, овочі. Розводять ко
рів, кіз, коней. Але головне багатство 
— вівці. Тх — 27 тисяч. . \ ’

їдемо па пасовисько. Ось і отара. Вів
ці орхонської породи — міцні, довго
шерсті. На прочуд витривалі, невимог
ливі тварини. Цілий рік— у спеку і в 
найлютіші морози — на пасовиську. В 
загонах їх утримують лише на час ско
ту, а потім — знову на волю. Кожна 
тварина дає вовни втричі, м’яса на тре
тину більше, ніж вівця іншої місцевої 
породи.

А ось і господарка отари Ц. Ад'я. За
прошує в юрту. На стінах — килими, 
сімейні фото. Біля вогню п є.мо чай з 
молоком, продовжуємо розмову про ор
ловських овець.

Чудова людина Ад’я. Молода, а вже 
заслужена людина не лише у рідному 
держгоспі, але й в усій Монголії. Ко-

муністка, делегат XVI з’їзду МНРП. На
городжена орденом Полярної зірки, ме
далями. В її отарі 500 овець. Випасати 
їх"— наука складна: конче потрібно зва
ти не лише всі пасовища в радіусі 15—20 
кілометрів, але й звички тварин, цінність 
трав, враховувати прогноз погоди... Не 
кожному чоловікові це під силу. А ось 
Ад’я справляється. Та ще як! У мину
лому році від кожних ста вівцематок 
одержала 103 ягнят. . Рекорд держгос
пу. І по настригу вовни попа випереди
ла всіх чабанів.

У Ад'ї — семеро дітей. Запитуємо:
— А як Hft діти: адже ви з чоловіком 

днями в степу?
— Менші — з нами. Допомагають. 

Найменший, йому чотири роки, уже 
тримається на коні. А ті, хто ходить у 
школу, живуть з бабусею па централь
ній садибі. Там у нас просторий буди
нок. Помовчавши, Ад’я продовжує: — 
Тепер то що... в селищі — освітлення, 
школа, клуб, магазин. Не так, як було 
раніше.

...Повертались у селище вже у бла
китних сутінках. Г. Ценджзв порушив 
тишу:

— Нелегко нам далась порода орхон« 
ка: 17 років працювали над нею радяп-1 
ські і монгольські спеціалісти. І вигра
ли. Ось що значить ця порода, тільки 
для нашого радгоспу: дякуючи їй іцоро» 
ку одержуємо 1,9 мільйона тугриків 
прибутку вдвічі—втричі більше, ніж 
від іншої породи овець. В 11 із 18 пйма» 
ків республіки розводять зараз орхопок.

— Радянському народові — за все 
спасибі, — продовжує він. Сказати це 
може кожний монгол. Взяти, наприклад, 
мене. Закінчив інститут, працював еко
номістом. Потім поїхав в Алма-Ату 
на курси підвищення кваліфікації. Рік 
був там, об’їхав з десяток господарств, 
списав дюжину товстих зошитів. І бага
то в нашому радгоспі, безумовно, ство
рено, дякуючи нашій допомозі, вашому 
досвіду. Таких, як я, — більше 15 тисяч 
чоловік: стільки монголів одержали ос
віту в СРСР.

А. ШАПОВАЛОВ.
Улан-Батор—Москва.
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Наші 
зірки

ївано • Франківська об
ласть. Виступи вокальио-іи- 
струмеитального ансамблю 
«Покутний» Снятинського 
районного Палапу культури 
користуються великою по
пулярністю у шанувальників 
народної пісні. Учасники 
цього самодіяльного колек
тиву часто дають концерти в 
сільських клубах і міських 
будинках культури.

На фото: вистукав вокаль
на група ансамблю «Пеку* 
тяни».

Фото В. МИГОВИЧА.

ДО КІНЦЯ дев'ятої п'ятирічки ек
скурсійні організації профспілок 

повинні обслужити сто мільйонів екс
курсантів.

Кіровоградщина — тільки невелика 
частина нашої неосяжної Батьківщи
ни. Але скільки цікавого може по
бачити тут той, хто любить мандру
вати. Шлях допитливих пролягатиме 
від валів фортеці на південній око
лиці обласного центру, і йтиме '.ерез 
багато історич
них і знаменних 
місць! Вони — 
свідки і «Коліїв
щини», і руху де
кабристів, і на
родження україн
ського реалістич
ного театру, і тру
дової слави бу
дівників комунізму.

Мабуть, мало хто з тих 350 тисяч 
кіровоградців, побувавши о минуло
му ювілейному році в туристських 
походах по території області і поїзд
ках по країні, жалкує про те, що 
побував у подорожі.

Нині збільшилась кількість турист
сько-оздоровчих таборів підпри
ємств, установ та учбових закладів. 
Особливо багато в цьому напрямку 
було зроблено в організаціях гірни
чого міста Олександрії.

ч йде час, зростають запити. В цьому ро
ці вісім комфортабельних туристських по
їздів відправляться від перону станції Кі
ровоград. Наші земляки побувають у міс- 
тпх-героях Ленінграді, Волгограді, в 
Прибалтиці, в республіках Закавказзя, 
Представники степової Кіровоградщинн бу
дуть також гостями столиці нашої Бать
ківщини — Москви, Києва, Одеси

Для кращого обслужування трудящих, 
які мають два вихідні дні, буде розроблено 
близько тридцяти цікавих маршрутів для 
тих, хто бажає мандрувати в межах об
ласті.

Туристські стежки приведуть їх в Комн-

шувате, Новоукраїнського району, де живе 
І працює двічі Герой Соціалістичної Пра
ці Олександр Васильович Гіталов, в місто 
Світловодськ, що символізує собою втілен
ня в життя Ідей Іллічі про суцільну елек
трифікацію країни, п село Нечаївку Ком- 
паніївського району — у музей відомого 
українського письменника Ю. І. Явовсько- 
го, в Чорний ліс, де пролягали партизан
ські стежки.
О КІ Ж найближчі завдання роз- 

витку туризму та екскурсій на 
Кіровоградщині? Основна мета по-

В_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ДАЛЕКЕ І БЛИЗЬКЕ...

лягає в тому, щоб в третьому, вирі
шальному році дев’ятої п’ятирічки 
збільшити обслуговування трудящих 
різними масовими туристсько-счслур- 
сійними заходами, щоб довести кіль
кість учасників подорожей та екс
курсій до 400 тисяч чоловік, надати 
послуги населенню майже на 1 міль
йон 700 тисяч карбованців. Ці показ
ники майже у півтора рази більші 
від минулорічних.

Для цього необхідно зміцнити і 
розширити матеріально-технічну базу 
туризму і екскурсій. Відповідні ра
дянські, профспілкові і господарські 
організації повинні створити і благо
устроїти приміські зони відпочинку, 
туристсько-оздоровчі табори, будин
ки рибалок та мисливців, дитячі ту
ристські станції. Слід якнайшвидше 
здати в експлуатацію туристську базу 
на 273 місця в Світловодсьху, яка 
повинна, починаючи з 15 травня, 
прийняти і обслужити 6500 відпочи
ваючих.

— ® ТУРИЗМ - 73

В цьому році з метою розширення геогра
фії туристських маршрутів обласна рада 
по туризму і екскурсіях відкриє прн Кіро
воградському бюро подорожей І екскурсій 
(крім діючих в Олександрії та Світловод- 
ську), ще один філіал в Новоукраїнці, а 
також пункт прокату туристського інвента
ря в Олександрії. Торговельним організа
ціям і управлінням по виробництву про
дуктів харчування слід розширити асорти
мент, збільшити вирооництво і продаж на
півфабрикатів, фасованих продуктів в упа
ковці, що забезпечить їх тривале збері
гання і буде зручним для учасників турист
ських походів.

Дбати про розвиток туризму — невід
кладне завдання і для фізкультурних та 
спортивних організацій. Воно першочергове 
саме тепер, коли впроваджується новий 
комплекс ГПО. Фізкультурні активісти по
винні дбати про розвиток самодіяльності 
туристських секцій колективів фізкультури 
на підприємствах, в установах, в учбових 
закладах.

Неабияке значення набуває також 
пропаганда туризму і екскурсій се
ред трудящих.

Вже почалися нові подорожі. Пер
шими в мандрівку вирушили понад 
300 наших школярів, які лід час Кані
кул на пароплавах «Адмірал Нахі- 
мов» та «Грузія» побувають в плаван
ні вздовж Чорноморських берегів, 
а близько 800 дітей в спеціальних 
екскурсійних поїздах здійснили манд
рівку по Л\олдавії та Укрзїні. Були 
кіровоградці в Москві, Києві, Волго
граді, Полтаві та інших містах.

Це тільки невеликий перелік тих 
багатьох туристсько-екскурсійних за
ходів, які заплановані і будуть про
ведені.

Туристсько - екскурсійні організації 
області взяли на себе підвищені со
ціалістичні зобов’язання, спрямовані 
на створення усіх необхідних умоо 
для відпочинку трудящих орденонос
ної Кіровоградщинн.

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова обласної ради по ту
ризму і екскурсіях.

ТАК ПОЧАЛИ...
Вперше в нашій країні запроваджено тая 

кий вид змагань, як спортивні ігри молоді, 
Вони проходять поетапно — від масових 
стартів з окремих видів, спартакіад колек
тивів фізкультури, районних, міських, об
ласних змагань, першостсй добровільних 
спортивних товариств і відомств до республ 
ліканськнх і всесоюзних фіналів.

Нині тривають республіканські фінальні 
змагання. Закінчилися два види з 2о-тн, що 
входять до програми. Непогано виступили 
гімнасти Кіровоградщинн: зайняли загальне 
шосте місце в республіці і перше в своїй — 
третій підгрупі. Нагадаємо, иц? спортивну 
честь області захищали вихованці тренерів 
ІО. Толчинського, М. Гасмана, О. Яровин- 
ського та В. ГІідхомутиого — Олександра 
Солоха, сестри Людмила та Надія Шумихі-. 
ни, Алла Гребенчук, Юрій Клсшіїін, Володич 
мир Мисюра, Сергій Пономаренко і Олскч 
сандр Редозубов.

Однак після двох видів (пройшли також зма- » 
гаиня з баскетбола) Кіровоградська область пр 
республіці па дев’ятому місці. Справа в тому, що 
для нашої області встановлено п’ять обов'язкових 
видів спорту і сім видів за вибором, в яких вона 
має брати участь. Баскстоол ис входить в число 
виораних і тому команда від Кіровоградщинн під 
час фінальних зустрічей представлена не була,

Ніби все правильно. Але кіровоградські баскет
болісти спій вибір могли б змінити. Поясненна 
одне; просто рівень підготовки спортсменів на
стільки низький, що ніхто не сподівається на успіх 
І, природно, не заявляє цього виду.

Докір за цс слід закинути в першу чергу на 
адресу дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи 
народної освіти. Адже в них працюють десятки 
баскетбольних груп, з якими займаються 18 тре
нерів. Але, як бачимо, вони працюють без належ« 
ної віддачі.

Попереду — нові фінали. З 29 березня по 
5 квітня змагатимуться важкоатлети І 
боксери.

В. СТЕПАНОВ.

q БОРОТЬБА САМБО

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 23 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 9.35 -
Новини. (М.). 9.45 — Теленарис 
«Один день бригади*. (М.).
10.15 — «Молоді голоси». Кон
церт. (М.). 11.45 — «Шахова
школа», (М.). 12.15 — «Три зу
стрічі». Концерт-нарнс. (М.). 
17.10 — «Досвід кращих — 
усім». (Ворошилов.зад). 17.30 — 
«Буковинська мозаїка». Кон
церт. (Чернівці). 18.00 — «Хро
ніка тижня». (К-д). 18.10 —
Телсальманах «Подвиг». (М.). 
18.40 — Кольорове телебачення. 
Прем'єра телевізійного худож» 
цього фільму. «15 літо». (М.).
19.15 — Кольорове телебачення.
«Артлото». Естоадна програма. 
(М). 20.15 — Кольорове телеба
чення. Телевізійний театр мі
ніатюр «Наші сусіди». (М.). 
21.00 — Програма «Час». (М.). 
21.30 — Кольорове телебачення. 
Міжнародна зустріч з хокея: 
збірна Швеції — збірна СРСР. 
Передача із Швеції. По закін
ченні — новини. (М.). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 16.35 - «Наука
>-■ сільському господарству». 
(М.). 17.15 — «Об'єктив». (М.), 
17.45 — «Запам’ятай пісню».
(М.), 18.00 — Науково-популяр
ний фільм «Цейлон далекий і 
близький». (К.). 18.30 — Музич
ний фільм «Музиканти». (К->. 
ЦО.ОО — Інформаційна програма 
♦ Вісті». (К.). 19.30 — Художній 
фільм «Капітан Корда», (К.).

20.50 — «На добраніч, діти!» 
(К.). 21.00 — Програма «Час». 
(М.). 21.30 — Кольорове телеба
чення. «Екран молодих». Іитср- 
клуб. (К.). 23.20 — Вечірні но
вини. (К.),

СУБОТА. 24 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для всіх. (М.). 9.20 — 
Новини. (М.). 9.30 — Концерт
молодих виконавців. (М.). 10.15
— Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний фільм 
«Радянська Білорусія». (М.). 
11.15 — «Земляки». (Ленінград). 
12.00 — Тележурнал «Життя
танцю». (М.). 12.45 — Програма 
передач. (К.). 12.50 — «Екран
молодих». Спортивно - розва
жальна програма. (Донецьк). 
14.00 — «Товари — народу». (К ).
14.30 — Музичні зустрічі. (М.).
15.00 — Науково » популярна
програма «Здоров’я». (М.). 15.30
— Кіноогляд «Очевидне —
неймовірне». (М.). 10.30 — Ко
льорове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М.). 17.00 —
Для школярів. «Чнтаймісто». 
(М.). 18.00 — Новини. (М.). 18.10
— «Вогні нирку». (М.). 19.00 — 
Політичний оглядач газети 
«Правда» Ю. Жуков відповідав 
на запитання телеглядачів. (М.).
19.30 — Художній фільм «При
годи каноніра Доласа». 1-а се
рія. (М.). 21.00 — Програма
«Час». (М.). 21.30 — «Запрошує 
концертна студія в Остаиніно», 
(М.). 22.50 — Міжнародна зуст
річ з хокея: ЧССР - СРСР.

Друга збірна. 2-й І 3-й періоди. 
Передача із Чехословаччини. 
По закінченні — новини. (ЯІ.). 
ДРУГА ПРОГРАМА: 12.45 -
«Кінострічки минулих рокіп». 
(М.). 14.00 — «Актуальні проб
леми науки і культури». (М.). 
14.30 — Кольорове телебачення. 
«Кульбабка». Спектакль. (К.). 
16.10 — Народний телеунівер- 
ентет. (К.). 16.40 — Мульт
фільм. (К.). 17.10 — Кольорове 
телебачення. «Чиста криниця». 
(К.). 18.10 — «Трудовий перек
лик». (К.). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К.). 19.30
— Кольорове телебачення. «Ве
чірні зустрічі». (К.). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К.). 21.00
— Програма «Час». (М.). 21.30
— Художній фільм «Кінець Лю- 
бавіних». (К >. 23.00 — Вечірні 
повніш, (К.).

НЕДІЛЯ, 25 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Райкова 
гімнастика для дітей. (М.). 9.20
— Новини. (М.). 9.30 — Для
школярів. «Будильник». (ЛГ). 
10.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М.). 10.30 г- 
«Музкчний кіоск». (М.). 11.00 — 
Для дітей. Спектакль Москов
ського театру юного глядача. 
(М.). 13.00 — Програма передач. 
< К.). 13.05 — «Тваринництво — 
ударний фронт». (К.). 13.35 — 
Вистава Харківського театру 
юного глядача, (К-). 15.30 —
«Пісня піонерська». Концерт. 
(Донецьк). 16.30 — «Закон і міг», 
(К.). 17.00 — Кольорове телеба
чення. «Клуб иіноподорожей».

ЗА ЗАЧИНЕНИМИ ДЗЕРИМА
В спортивному залі кіровоградської обласної ра

ди до і «динамо» відбулися два досить пред^ 
ставпндьках турніри з ииротьон самоо. Перший з 
них — відкриті поединки. Помірятися силами з 
кіровоградцями примули їх одноклубники з Пол
тави, Черкас I авингардівці з Кривого гога. Гос
подарі килима виявилися наоагато сильнішими за 
своїх суперників — вони зайняли 10 перших місць 
з 11-ти. «М

Розіграно також особисту першість області се- К 
ред юнаків. В усіх вагових категоріях перемогли 
динамівцг; Віктор Кулешов, Михайло Савчук, Во
лодимир Малюк, Олександр Остапов, Юрш Ли- 
пеєв, ьичсслав Поляков, Сергій Гараи, Микола 
Вовченко та Володимир Сергіенко.

Одпак ці змагання мули організовані так, ЩО 
їх проведення не відповідало найменшим вимогам 
пропаганди фізкультури- і спорту. В обласному 
центрі не було жодної афіші про них. Та й тим, 
хто якимсь чином взнав про поєдинки борців, не 
легко було потрапити в спортзал. Двері з вулиці 
були наглухо зачинені. Найбільш настирливі про
рвалися «чорним ходом» — через щілину у воро
тах, які теж оули зачинені на ланцюжок.

Та іі в самому залі зустрічали непривітно. Че
рез відсутність вішалок одяг доводилося скидати 
де попало.

Така організація змагань не робить честі ні за
ступнику голови обласної ради ДСТ «Динамо». 
Г. Мнхалсвичу, ні тренеру В. Гіокришкіну. Адже 
їх обов'язок — всіляко пропагувати фізкультуру Д 
спорт. л

Наша адреса і телефони
| 1І6050. ГСП„ Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 00602. Індекс 61197«

(М.). 18.00 — Новини. (М.). 18.10
— -Мультфільм. (М.). 18.30 —
До 80-річчя з дня народження 
Пальміро Тольятті. (М.). 18.50 — 
Кольорове телебачення. «Ваша 
думка». (М.). 19.45 - Художній 
фільм «Пригоди каноніра Дола
са». 2-а серія. (М.). 21.00 —
Програма «Час». (М.). 21.30 — 
Спортивна програма. (М.). По 
закінченні — новини, (М.). 
ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 —
«Сільська година». (М.). 14.10
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Козаки». (М.). 
15.45 — Музична програма «За 
листами глядачів». (М.). 16. 15
— «Літературні зустрічі». (М.). 
17.00 — Кольорове телебачення. 
Пісні на слова А. Малишка. 
(К.). 17.45 — Мультфільм. (К). 
18.00 — Кольорове телебачення.
Вечір наукового кіио. (К.). 18.50
— «На меридіанах України».
(К.). 19.20 — «Екран молодих». 
(К-). 20.50 — «Ііл добраніч, ді
ти!». (К.). 21.00 — Програма
«Час». (М.). 21.30 — Художній 
фільм «Туманна ніч», (К.). тглг
— Нечірні новини. (К-).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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М. ДИМИТРУК,

о настільний теніс

ПРИЗЕРИ — З ЛШУ
Десять команд взяли участь у розиграшу пер» 

шості з настільного теніса серед середніх спеціаль
них навчальних закладів товариства «Спартак», 
Жодної зустрічі не програли тенісисти Кіровоград
ського льотно-штурманського училища. А комац-
да музичного училища поступилася лише перед 
чемпіоном і зайняла друге місце. Третім призе
ром стали команда Кіровоградського медичного^ 
учнлиіца, г

Призові місця в особистому заліку зайняли Геп- 
надій Шсицов, Володимир Захарснко (обидва —> 
ЛШУ) і учень Олександрійського педучилища 
Віктор Чсрнвшснко.

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ»

Колектив редакції газети «Молодий комунар» і 
глибоко сумує з приводу смерті одного з найста
ріших журналістів області, редактора радіомов
лення заводу «Червона зірка»

Гречаєпа Івана Костянтиновича
і висловлює співчуття сім’ї та близьким покійного.
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