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ЕКІПАЖ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ 
«СОЮЗ-12» ПОВЕРНУВСЯ НА ЗЕМЛЮ

ПОВІДОМЛЕННЯ Т А Р С

29 вересня 1973 року після завершення 
програми робіт на борту корабля «Союз* 
12» космонавти товариші Лазарев і Мака
ров повернулися на Землю. О 14 годині 34 
хвилини за московським часом спускний 
апарат космічного корабля «Союз-12» зро* 
бив м’яку посадку на території Радянсько
го Союзу за 400 кілометрів на південний 
захід від міста Караганди. Самопочуття 
космонавтів після приземлення добре.

У ході орбітального польоту проведено 
заплановані випробування І перевірки 
вдосконалених бортових систем.

При виконанні маневрування, орієнтації і 
стабілізації космічного корабля опрацьову
вались процеси ручного й автоматичного 
керування в різних режимах польоту.

Згідно з наміченою програмою, космо
навти Лазарев І Макаров проводили спек* 
треграфування природних утворень в інте
ресах народного господарства.

Переможець жхвв Володимир КОВАЛЕНКО
• ЙОМУ ВРУЧЕНО ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Комсомолець із колгоспу «Запо
віт Ілліча» Олександрійського ра
йону Володимир Коваленко ниніш
нього року скосив зернові на пло

щі 237 гектарів, намолотив 9300 
центнерів зерна і виборов вимпел 
«Молодого комунара» «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщп- 
нн». Щойно переможцеві вручено

Після завершення експериментів були 
проведені операції по підготовці корабля 
до повернення на Землю.

Перед спуском з орбіти було здійснено 
орієнтацію корабля і в розрахунковий час 
включено гальмову рушійну установку. Піс
ля закінчення роботи двигуна відбулось 
розділення відсіків корабля, і спускний апа
рат перейшов на траєкторію зниження.

На висоті 7,5 кілометра була введена в 
дію парашутна система, безпосередньо бі
ля Землі спрацювали двигуни м’якої посад
ки, і спускний апарат плавно приземлився 
в розрахунковому районі.

На всіх етапах польоту системи, агрегати 
і наукова апаратура корабля «Союз-12» 
працювали безвідмовно.

Проведене на місці приземлення медич
не обслідування показало, що стан здоро
в’я товаришів Лазарсва і Макарова добрий.

Дані, одержані в ході польоту, обробля
ються і вивчаються.

приз та цінний подарунок — тран
зистор «Гіалд».

На фото: В. КОВАЛЕНКО з поміч« 
киком М. ТИЩЕНКОМ.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

БРАТИ •—
НА. ПРАВОМУ ФЛАНЗІ

На звітно-виборних зборах комсомольців колгос
пу «Прогрес» молодим водіям господарства було 
адресовано чимало теплих слів. Цього року їх ком
сомольсько-молодіжний колектив, який очолює Лео
нід Діброва, успішно впорався з усіма сільськогос
подарськими роботами. Особливо відзначилися шо
фери під час жнив — 7 комсомольсько-молодіжних 
екіпажів швидко й без втрат перевезли 28320 цент
нерів хліба, на 3820 центнерів перевищивши свої 
зобов'язання. Майже півтори норми щодня вико
нували Віктор Вихрист, Микола Мінаков, Анатолій 
Петренко. .

Зараз комсомольсько-молодіжний колектив труди
ться па перевезенні цукрових буряків. Попереду в 
змаганні екіпажі Віктора та Володимира Вихри- 
стіп,

О. ДЕРКАЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсомольських організа
цій Олександрійського РК ЛКСМУ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНІ, ЄДНАЙТЕСЯ І
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ському міському Будин
ку культури імені Компаній
ця зібралися представники 
партійних, радянських орга
нізацій, підприємств облас
ного центру на урочистий 
вечір радянсько-болгарської 
дружби.

У президії — члени деле
гації Толбухінського окруж
кому БКП, які уже кілька 
днів гостюють у нашій об
ласті: заступник голови ви-

конкому окружної народної 
Ради Жельо Добрев, заві
дуючий сільськогосподарсь
ким відділом окружкому 
БКП Іван Тодоров, заступ
ник голови аграрно-промис
лового комплексу міста 
Балчик Димитр Павлов, 
секретар парткому аграрно- 
промислового комплексу 
«Толбухін-Схід» Димитр То
доров. В залі присутні бол
гарські юнаки — курсанти 
кіровоградського льотно-

У Ж Б Т
штурманського училища.

Вечір відкрив перший 
секретар міського комітету 
Компартії України Г. II. Ва- 
лявський. Він щиро і сер
дечно привітав болгарських 
гостей.

Секретар обкому пертії 
П. Ф. Дзядух у своїй про
мові говорив про знаменну 
подію — недавній візит Ге
нерального секретаря ПК 
КПРС Л. І. Брєжнєва до На
родної Республіки Болгарії, 

як яскраве свідчення живо
творчої дружби болгарсь- 
і кого.(і радянського народів, 
глибокі коріння болгаро-ра- 
дянської дружби, про бра
терські зв'язки трудящих Кі- 
ровоградщпня і Толбухінсь
кого округу. Він побажав 
толбухінцям і всьому бол
гарському народу дальших 
успіхів у вирішенні завдань, 
накреслених' X з'їздом БКП.

Герой Радянського Сою
зу М. Ю. Є72ШСНК0, який 

•U рокіт, Великої Вітчизпяпої 
війни .брав участь у визво

ленні Болгарії від німецько- 
фашистських „ окупантів, 
схвильовано говорив про 
радісні зустрічі радянських 
воїнів на болгарській землі, 
про дружбу з болгарським 
народом, скріплену кров’ю 
кращих синів Болгарії

З теплими і щирими при
вітаннями виступили на ве
чорі бригадир формуваль
ників заводу «Червона зір- 

„ка» В. І. Гетьманець, за
ступник директора Кірово
градської середньої школи 
№ 6 У. С. Маковєєва, сту

дентка педагогічного іястн« 
туту Наталія Грозна.

Членів болгарської деле- 
гації вітали піонери, вручи
ли їм квіти.

Від імені толбухінців ви
ступив керівник делегації 
Жельо Добрев. Він подяку
вав за теплу зустріч, схви
льовано говорив про болга- 
ро-радянську дружбу, і, зо
крема, про братерські зв'я
зки між трудівниками Тол
бухінського округу і Кіро- 
воградщини, передав щирі 
привітання трудівникам на
шої області від трудящих 
свого округу.

РЕВОЛЮЦІЙНІ УНІВЕРСИТЕТИ МОЛОДІ
1 ЖОВТНЯ РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК У СИСТЕМІ 

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ. БІЛЬШЕ тисячі комсо
мольських ПРОПАГАНДИСТІВ ОБЛАСТІ ПРИНЕСЛИ ДО АУДИТОРІЙ 
СВОЮ ІДЕЙНУ ПЕРЕКОНАНІСТЬ, ГЛИБОКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ 1 БА
ГАТИЙ ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД, ЩОБ ПЕРЕДАТИ ЇХ МОЛОДИМ.

Підготовка до цього урочистого і від
повідального дня стала на порядку ден
ному зразу ж після закінчення минуло
го навчального року. І комітети* комсо
молу багато попрацювали, щоб критич
но проаналізувати недоліки минулого, 
накреслити шляхи для здійснення захо
дів по підвищенню ідейного рівня та 
дієвості політосвіти в нинішньому на
вчальному році. В цій роботі комсо
мольські організації виходили з тих важ
ливих завдань по організації і вдоско
наленню політичного навчання комсо
мольців ■ молоді, які поставлені перед 
комсомолом XXIV з’їздом КПРС.

«Революційні університети для сучас
ної молодої людини, —- зазначав Л. І. 
Брежнсв, —- починаються з марксистсь
кої книги. Треба кожному прищепити 
смак до неї, вміння серйозно працюва
ти з нею». Ось чому комсомольські ор
ганізації повинні зосередити головну 

увагу на ідейному загартуванні, теоре
тичній підготовці юнаків і дівчат, широ
кому їх залученню до вивчення творів 
К. Марчса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна до
кументів нашої партії.

На це звернув увагу і X пленум ЦК 
ЛКСМУ, який в'дбувся у вересні цього 
року. Нинішній навчальний рік — особ
ливий. Він розпочнеться в обстановці ви
сокого політичного і трудового підне
сення, спрямованого на успішне вико
нання завдань третього, вирішального 
року део'ятої п'ятирічки і завершиться 
на порозі визначної дати в житті нашої 
м.олоді — 50-річчя присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна. Наше першочер
гове завдання — ширше пропагувати і 
вивчати життя і діяльність великого Ле
ніна, який завжди залишається непєрз» 
вершеним зразком борця за торжест
во комуністичних ідеалів, полум’яного 
патріота-інтернаціоналіста.

Зусилля комсомольських організацій 
слід зосередити на вивченні ленінської 
теоретичної спадщини, вихованні молоді 
на безсмертних заповітах Ілліча, ширше 
залучати всіх юнаків і дівчат до участі 
у Всесоюзному Ленінському заліку «Рі
шення XXIV з’їзду КПРС — в життя!», 
присвяченого 50-річчю присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна.

Особіиво уважно необхідно підійти 
комітетам комсомолу, громадсько-полі
тичним комісіям до виконання учасника
ми Ленінського, заліку особистих ком
плексних планів «Вчитися комунізму», 
які передбачають перш за осе підви
щення політичного рівня юнаків і дів
чат.

У ході громадсько-політичної атеста
ції, що проходитиме в червні 1974 року, 
кожен комсомолець, кожен юнак і дів
чина повинні звітувати перед партією, 
народом, комсомолом, як вони вивча
ють революційну теорію, виконують ле
нінські заповіти.

Головним змістом комсомольського 
політнавчання у новому навчальному 
році повинно стати глибоке вивчення 
марксистсько-ленінської теоретичної 

спадщини, матеріалів XXIV з'їзду КПРС, 
висновків і положень грудневого 
(1972 р.) та квітневого (1973 р.) Плену
мів ЦК КПРС, доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. і. Бре
жнєва «Про п’ятдесятиріччя Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік», 
Юнаки і дівчата мають глибоко усвідо
мити внутрішню і зовнішню політику на
шої партії, практичну діяльність ЦК 
КПРС і Радянського уряду по здійснен
ню рішень партійного з'їзду.

На початку навчального року в усіх 
гуртках і семінарах пройдуть спеціальні 
заняття за матеріалами квітневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС, який підбив 
підсумки діяльності партії по втіленню □ 
життя Програми миру, та матеріалами, 
що висвітлюють проблеми міжнародно
го молодіжного руху. В листопаді від
будеться Ленінський урок «Вчитись, пра
цювати і боротись по-ленінськи», при
свячений 50-річчю присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна.

У добру пу>г, юнаки і дівчата, — за 
ідейною наснагою, політичним гартом,

В. МІШУРА, 
завідуючий відділом пропаганди 
та культурно-масової роботи об
кому ЛКСМУ.
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В НАГОРОДУ-
ПУТіВКА

Кожен день називає нові іме
на тих, хто вже рапортував 
Батьківщині про виконання со
ціалістичних аобоп'язапь. Понад 
Тисячу молодих виробничників, 
Десятки КОМСОМОЛІіСЬКО-МОЛОДІЖ- 
них колективів республіки за- 
верштіли свої п’ятирічки, сотні 
тисяч молодих трудівників уже 
працюють о рахунок наступного 
року.

Переможців соціалістичного 
Змагання третього, вирішального 
року дев'ятої п’ятирічки чекає 
захоплююча поїздка по містах 
України. За рішенням ЦК 
ЛКСМУ та ряду республікансь
ких міністерств комсомольсько- 
молодіжні колективи і кращі 
молоді виробничники, які доби
лися значних успіхів на удар
ній вахті п’ятирічки, будуть на
городжені туристськими путівка
ми.

Як повідомили кореспондента 
РЛТАУ в бюро молодіжного ту
ризму нк ЛКСМУ, до кінця ро
ку по різних маршрутах виру
шать близько 50 туристських по
їздів. У програмі подорожей —• 
знайомство з історичними па
м'ятками, музеями, яскравими 
сторінками героїчного минулого 
нашого народу, зустрічі з вете
ранами партії і комсомолу, ге
роями війни і праці, обмін пе
редовим досвідом роботи.

ЗВІТИ І ВИБОРИ в комсомолі
ОСЬ і минули перші мої звітно- 
™ виборні. Позаду — підготовка 
до них, звіт, критика і схвалення. 
Але хвилювання не зникли, навпа
ки, — турботи і проблеми, як і ви
моги, постали ще гостріше. І ме
ні, новообраному секретареві 
комсомольського бюро, нині особ
ливо часто доводиться замислюва
тись над їх вирішенням. Тоді роз
гортаю минулорічні протоколи, 
плани, виважую думками успіхи й 
невдачі, радощі й прикрощі мину
лого року. Чим був пам’ятний він 
для нас? Що вирішив? Що лишив 
на майбутнє?

Минулого року перед комсо
мольським бюро стояло чимало 
проблем: недостатній досвід ком
сомольських активістів, пасивність 
членів організації тощо. І з деяки
ми з них вдалося справитися ус
пішно. Наша первинна зміцніла 
організаційно: ліквідовано «мерт
ві душі» у книзі обліку, налагод
жено регулярну сплату членських 
внесків. Відбулися і приємні чи
сельні зміни: організація збільши
лася на сім членів ВЛКСМ порів
няно з минулим роком. Кращу 
комсомолку Піду Кикоть рекомен
дували до лав КПРС.

Пожвавилось і громадське жит
тя: на три чверті заповнилась кни
га доручень комсомольського бю
ро, а це значить, що більше ком
сомольців прийшло у гуртки ху
дожньої самодіяльності, агіткульт- 
бригаду, почастішали цікаві вечо
ри, колекція спортивних трофеїв
поповниласо грамотами за ко
мандні перемоги на районних зма
ганнях. Словом, зрушення поміт
ні. За рік комсомольська організа
ція вийшла з числа «середняків» ; 
вважається однією з кращих у ра
йоні.'

Але не це займає пашу увагу. Голов
ні турботи — іісіінріїпені проблеми, над 
якими ми б’ємось вже другий рік. Це. 
насамперед, проблема дисципліни. І хо
ча їй ми приділяли найбільше уваги 
минулого року, вирішення її і по сьо
годні не задовольняє нас. Мабуть, то-

~~

1000-й день 
зт’ятирічки— 
праця ударна

ДВА
ЗАВДАННЯ-
ЗА ЗМІНУ

му, що цс поняття ми розуміємо значно 
ширше: добитися самодисципліни чле
нів ВЛКСМ, свідомого виконання ними 
своїх обов’язків.

Як ми досягаємо цього і що пла
нуємо на майбутнє?

Заходи по зміцненню дисциплі
ни минулого року вирішили розпо
чати з посилення контролю за ви
конанням власних рішень. Перед
усім пильну увагу надали роботі 
«Комсомольського прожектора».

Турботи первинної

ДИСЦИПЛІНА 
НАРОДИЛАСЬ 
З МАЛОГО
Звіт «прожектористів» заслухали 
на січневому засіданні комсомоль
ського бюро. Виконання виявлених 
недоліків перевірили через мі
сяць. Завдяки цьому роботу було 
пожвавлено: проведено чотири
рейди, які висвітлювали всебічно 
життя молоді. Але, на нашу думку, 
«прожектористи» все ж попрацю
вали недостатньо і в наступному 
році доведеться звернути на них 
більше уваги.

Уважна поставились ми й до контро
лю за виконанням комсомольських до
ручень. Деякі члени ВЛКСМ звітували 
про їх виконання на засіданні бюро, де
які — перед аудиторією комсомольсь
ких зборів. Останнє, на нашу думку, 
найбільш ефективне, тому цей захід ми 
практикуватимемо і в майбутньому.
Д ЛЕ найбільшу увагу ми зверта- 

ли на контроль за виконанням 
найголовніших статутних вимог: 
відвіданню членами ВЛКСМ ком
сомольських зборів, дотриманню

правил внутрішнього обліку, спла
ті членських внесків. З по
рушниками цих пунктів Статуту ми 
поводилися суворо. Добре запа
м'ятають наші комсомольці загаль
ні збори, де головним питанням 
стояла дисципліна членів ВЛКСМ. 
Чимало прикрих с^ів було сказано 
тоді на адресу порушників, які 
часто но відвідували комсомольсь
кі збори. Щз суворіше постави
лось комсомольське бюро до тих, 
хто не сплачує членських внесків.

Проте, у вирішенні цих проблем пе
ред нами постало ще чимало трудно
щів, які розв'язати в майбутньому буде 
особливо нелегко. Насамперед, — «ві
кова проблема». Можливо, попа прита
манна саме нашій організації. Адже 
ми чимало чули й читали про те. як у 
інших колективах авангардну роль ви
кочують саме ветерани, комсомольці 
старшого віку. У пас же спостсрі 
гається дещо Інша картина — найбіль
ший пасив складають старші комсо
мольці, і тому потрібно буде докласти 
чимало зуги.ть, щоб знайти форми для 
залучення «ветеранів» до активного 
громадського життя.

Труднощі викликає І «структур
на проблема». У нашій первинній 
організації об'єдналась молодь ба
гатьох професій із різних органі
зацій: лікарі і будівельники, меха
нізатори й вихователі дитячих 
ясел, продавці і швеї. Дуже склад
но за таких умов знайти для них 
справи і заняття, які б відповідали 
їх інтересам. Перший крок по ви
рішенню цієї проблеми уже зроб
лено — створено три комсомоль
ські групи серед працівників су
міжних професій, що дозволить 
диференційовано підходити до ви
ховання членів ВЛКСМ.

Чимало проблем ставить перед 
нами рік робочий, новий. Але на
ша комсомольська організація має 
все для того, щоб' успішно справи
тися з ними.

В. ГОЛУБ, 
секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Друж
ба». Олександрійського райо
ну.

Вже за кілька кварталів від заводської 
прохідної вливаєшся а неспокійний, гомін
кий робітничий потік. І відразу проймаєшся 
його настроєм, неспокоєм. Трудовий пульс 
заводу щодня відлічує великі й малі пере
моги, повсякчас дізнаємося й про успіхи 
комсомольсько-молодіжних колективів.

Нині ж у розміреному заводському ритмі вчу
вається якесь особливе натхнення. Воно на облич
чях у робітників, у кожному їхньому русі. До 
тисячного дня третього, вирішального року п’яти
річки кожен з нас прийшов з гарними показни
ками її праці, світлим, відвертим поглядом. Бо 
готувалися до нього заздалегідь^ У всіх комсо
мольських групах ппойшли збори, на яких кожен 
юнак і дівчина зобов'язалися відзначити тисяч
ний день п’ятирічки новим трудовим подвигом.

Дві денні норми дали цього дня комсо
мольсько-молодіжні бригади різників, очо
лювані Г. Брайловсьним та В. Скпіфуеом.

На 150 процентів виконали норму комсо
мольсько-молодіжні колективи Г. Іванова з

ливарного цеху сірого чавуну та В. Чучумен- 
ка з ливарного цеху ковкого чавуну. В тисяч
ний день п’ятирічки бригада В. Недопаса 
працювала в неповному складі, оскільки 
бригадира, як кращого електрозварника 
заводу, направлено на спорудження кор
пусу № 90. Проте, товариші по бригаді 
виконали змінне завдання і за бригадира. 
Бригада верстатників механоскладального 
цеху № 4, керована Надією Щербань, дала 
пснад план деталі до десяти сівалок.

«Відзначимо тисячний день третього, ви
рішального ударною працею, новими тру
довими звершеннями!» —- під таким деві
зом працювали всі тридцять сім комсо
мольсько-молодіжних бригад заводу.

О. БЕРЕЗК1Н, 
заступник секретаря комітету комсо
молу заводу «Червона зірка».ДО РОЗГАДКИ ТАЄМНИЦЬ ПРИРОДИ

| «Зазирнути» в конвер
тор з киплячою сталлю і в 

' чай, де синтезується білок, 
повніше вивчити процеси 
руху струменів повітря в 
потужних вентиляторах та 
пульпи в бурових свердло
винах допоможе новий

прилад, розроблений уче
ними Донецького держав
ного університету. Цей 
транзисторний термоанемо
метр створює можливість 
вимірювати характеристи
ки пульсації рідин і газів, 
дає в руки дослідників

ключ до розгадки таєм
ниць турбулентності — 
явища, яке широко вияв
ляється в природі і техні
ці і виражається в бурх
ливому безладному пере 
міщуванні потоків.

Кафедра* гідродинаміки 
одного з наймолодших в 
країні університетів, якою 
керує член-кореспондси І 
Академії наук УРСР 1. Л.

Повз, провадить великі 
дослідження можливос
тей керування турбулент
ними течіями у виробни
чих процесах. Створення 
апаратури, що дає змогу 
вивчити закономірності 
пульсуючих струменів, — 
важлива ланка в цих по
шуках,

(РАТАУ).

Під'їжджаєш до міста — 
в першу чергу на горизонті 
тонкими ажурними лініями 
вимальовуються баштові 
крани. Скільки їх — в усіх 
кінцях Кіровоградаі Місто 
росте, будується, красиві- 
шае І приємно йти його ву
лицями, відчувати, що й 
праця твоя — для його роз
квіту, для добробуту.

На фото нашого позаштат
ного фотокореспондента 
ЛІ. ТЕРНЛВСЬКОГО — го
тується фундамент під но
вий будинок па вулиці Вол
кова«

ЇДЕ СИП
У АРМІЮ

і Про традиції і сучасні обряди
На пагорбі, звідки відкривається широка панорама 

Світловодська, височіє обеліск, його спорудили на честь 
воїнів, що віддали життя за тихі Дніпрові береги, за те, 
щоб нащадки змогли своїми руками створити оце море в 
і збудувати над ним сонячне місто. Якось дівчина у ве- І 
сільному вбранні поклала до підніжжя пам'ятника бу- 
кет фіалок. Відтоді кожне молоде подружжя у перший 
день свого щастя йде до пам’яті загиблих героїв — 
схилити голов)’ у хвилинному мовчанні і вплести кілька 
квігок у вінок безсмертя...

Обряди, свята. Вони стали невід’ємною частішою на
шої соціалістичної культури, важливим засобом кому
ністичного виховання. Свого часу А. В. Луначарськин 
писав:

«Цілком безспірно, що головним художнім породжен
ням революції завжди були і будуть народні свята... Та
ким чином, можна сказати, иесь парод демонструє сам 
перед собою свою душу».

Вже стало звичним, що молоді люди прагнуть розпочати 
найбільш важливі етапи свого жнтгя із торжества, на якому 
можуть поділитись радістю з близькими. П’ятнадцять випуск
ників професійно-технічного училища прийшли на роботу в 
дистанцію цивільних споруд станції Знам'янки. У Червоному 
куточку підприємства зібрались того дня заслужені виробнич
ники, керівники, комсомольські працівники. Квітами привіта
ли молоде поповнення робітники дистанції. А потім в уро 
чистій обстановці вручили майбутнім будівельникам трудові 
книжки, направ тення у бригади і дали наказ — працювати так. 
щоб ним пишалась Батьківщина.

А у хлопців з комсомольсько-молодіжної бригади Ми
коли Давидова, що в Новоукраїнському районі, інша ра
дість. Щедро вродила і 
обжинки до них у бригаду 
організації Л. Д. Федорова. Вона щиро привітала меха
нізаторів із трудовою перемогою, одягла кращому з них 
вінок із золотої пшениці. Добра традиція існує в бригаді І 
Давидова. Щороку, в день обжинок потверджувати ви- В 
соке звання ударника комуністичної праці. Так було і І 
цього разу.

Змістовні обряди набувають ссе більшого значення в культур- | 
йому житті. Одні з них народились порівняно недавно — свято 
першої борозни посвята в робітники, проводи до Радянської I 
Армії. Інші — вийшли з давнини. Вони зберегли свою барвне- і 
тість, але набули нового, сучасного змісту. У Маловисчіпському 
районі, наприклад, у ніч під Нопьй рік, в день проводів зими 
чи на святі весни і початку літа ви одночасно зустрінетесь із 
традиційними персснажамп 1 почуєте веселі, запальні співанки, 
в яких уславлюються передовики виробництва та висміюються 
нероби.

Створити гарний обряд, ригуал чи свято — велике 
мистецтво. Вони мають бути яскравими, етлоційно та | 
естетично насиченими. Тут немає місця для внпадковос- І 
тей. Бо народ, за словами М. І. Калініпа. вибирає і збе
рігає найцінніше.

Наша обрядовість є виразом високої культури. Вона 
утверджує діла людей, які творять щасливе життя. Тому 
сучасніш обрядам потрібно надавати великого значення, 
виховувати з їх допомогою юнаків і дівчат патріотами, І 
вірними комуністичним ідеалам, борючись силою радян
ських обрядів зі старими шкідливими звичками.

Одна справа, коли, скажімо, проводи призовника до 
Армії обмежуються сімейним застіллям. Інша —- коли 
таким, як він. влаштує урочисті проводи підприємство. 
У місті Олександрії традиційним місцем для цього став 
Будинок культури електромеханічного заводу. Минуло
го призову перед майбутніми воїнами виступили з на
путнім словом Герої Радянського Союзу А. Ф. Худяко
ва та І. Ф. Нестеров, ветерани Великої Вітчизняної вій
ни, керівники підприємств, комсомольські працівники. 
Тут, в заповненій проводжаючими залі, батьки дають 
своїм синам наказ — сумлінно оберігати мир і спокій 
рідної Вітчизни.

Трудові ритуали, масові свята, обряди знаходять своє 
втілення у виховній роботі комітетів комсомолу. Цьому 
у великій мірі сприяє зв’язок комсомольських активістів 
з працівниками закладів культури.

І все ж, у більшості своїй обрядність поки що носить 
випадковий, іноді стихійний характер. В Устннівському, 
Долннському, Голс.ванівгькому, Бобринепькому та де
яких інших районах ще не розроблено чіткої системи 
комсомольських ритуалів нової обрядовості, які б охоп
лювали всі сторони жпггя юнаків і дівчат. А час потре
бує того, щоб комплекс народних обрядів міцно входив 
повсюдно у комсомольський арсенал виховних засобів.

Тож слово зз вами, комсомольські працівники, акти
вісти, культармійці!

нива третього, вирішального. На 
галу завітала секретар партійної

л



— 2 жовтня Ю'іЗ року — 
КОМСОМОЛ — СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

її А_ НАЙВИДНЇШОМУ місці сто- 
їть школа в Кіровці, а навкруг 

неї завинограджені вулиці, чепур
ні будинки з лісом антен, І все, 
що довкола охопиш оком — фаб- 
рику-комп декс по виробництву 
свинини, заасфальтовані вулиці, що 
мчать до самісінського поля, — свід
чить про достаток, вміння госпо
дарювати.

КОЛГОСП
ПОЧИНАЄТЬСЯ
ЗІ ШКОЛИ

В

ТАК ПРОСТО И ЗРО
ЗУМІЛО пояснив 
м. В. МІРКАЛЕНКО, 
ГОЛОВА КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ЛЕНІНА ■ ДО- 
ЛИНСЬКОГО РАЙОНУ, 
ТУРБОТУ ПРО МІСЦЕ
ВУ СЕРЕДНЮ ШКОЛУ.

Голова колгоспу Микола Володи
мирович Міркалепко не стільки 
хвалиться господарськими успіха
ми, високими врожаями та надоя
ми, скільки хорошими людьми. Не
мало тут зроблено для закріплення 
юнаків і дівчат на селі. І най
перше, звичайно, це турбота про 
школу. Зумів голова переконати 
всіх, що колгосп починається зі 
школи. Якось зауважували йому 
бригадири, що, мовляв, господар
ство на тваринництві тримається, 
то чому ж кошти і транспорт у 
першу чергу школі виділяються? 
На те голова відповів: механізато
ри й доярки підуть на пенсію, кого 
ж до роботи кликати будемо?

Саме тому і не пошкодувало 
правління коштів на спорудження 
школи, придбання обладнання, ху
дожнє оформлення.

Приходить голова колгоспу до 
школи, бо любить поговорити з 
учителями, учнями, А особливо до 
душі йому бесіди з випускниками. 
Так, агітує до роботи у рідному 
селі, -але спочатку — навчання, бо 
сучасному селу потрібні освічені, 
грамотні спеціалісти: механізатори 
широкого профілю, шофери, опера, 
тори, магістри машинного доїння. 
Нинішнього року колгосп має 37 
стипендіатів. А вже скільки працює 
в господарстві тих, хто 
ВуЗИ, СІїеЦІаЛЬНІ учбові оапнаді:, 
СПТУ за направленням колгоспу! 
Головний лікар сільської лікарні 
Л. Романщак, М. Бешох — стар
ший інженер-механік, М. Кубра- 
ков — займає посаду старшого ін
женера по механізації трудоміст
ких робіт...
ЇТ ІЄНІ, різнобічні шефські зв’яз- 
14 ки єднають колгосп імені Ле- 
піна та Кіровську середню школу. 
Окрім матеріальної допомоги, тут 
виробилася н інша лінія: участь 
партійної і комсомольської органі
зації у навчально-виховному проце
сі. У школі побутує традиція: 
проводити перший урок з участю 
ветеранів, новаторів виробництва.

Минулого літа в школі було ство. 
рено табір праці й відпочинку 
«Юність». Під керівництвом кол
госпних спеціалістів старшоклас
ники проводили дослідницьку ро
боту, допомагали обробляти овоче
ві культури, кукурудзу, працювали 
на току. ' "

Час, невтомна праця вчителів, 
шефство колгоспу творять свою 
справу. Діти бажають робити 
корисне саме в рідному колгоспі. А 
звідси й починається любов до 
Батьківщини. І па все життя пере
конання: моє село найкраще. По
вернусь до нього обов'язково.

П. МАРЧЕНКО, 
заступник голови постійної ко
місії по роботі серед молоді 
при облпрофраді.
Колгосп імені Леніна 
Долпнського району.

закінчив 
заклади,

СЦЕНОЮ
ЗАЧАРОВАНІ
Завершилося традиційне обласно свято 
театрального мистецтва

Ось уже кілька років в пе
редостанній день вересня за
думливою красою осінніх кві
тів пеленається підніжжя па
м'ятника І. Карпенка-Карого, 
потопає в квітах його могила 
на хуторі Надія.

В день народження корифея ук
раїнського театру славні земляки 
приносять йому свій уклін І, як 
свідчення дальшого розвитку ми
стецтва театру, в ці дні на сце
нічні підмістки міст 1 сіл облас
ті виходять актори — професійні, 
тисячі робітників, колгоспників, 
Інтелігенції, тих, для кого театр 
став невід’ємною частиною жит
тя...

Традиційне свято театрального 
мистецтва, яке тривало в області 
з 22 по 29 вересня, завершилося. 
Організоване 1 проведене облас
ним управлінням культури 70 обл- 
профрадою, воно іцс раз стало 
свідченням широкої популярності 
театрального мистецтва на Кіро- 
воградщині, його невпинного роз 
витку.

Цей рік для культурного 
життя області пам'ятний ба
гатьма подіями. В XIV теат
ральній весні взли участь 22 
самодіяльних театри, сільські 
драматичні колективи стали 
активними учасниками огля- 
ду-конкурсу на кращу одно
актну п'єсу на тему «Наш су-, 
часник», майстри мистецтв і 
художні колективи успішно 
виступили в столиці респуб
ліки на звітному концерті, 
присвяченому 50-річчю утво
рення СРСР. Цей успіх став 
можливим завдяки плідній 
роботі і увазі з боку партій
них, громадських організацій 
до розвитку художньої само
діяльності.

Минулої суботи представ
ники професійних і самоді
яльних художніх колективів

побували на хуторі Надія, 
відвідали меморіальний му
зей І. Карпенка-Карого, по
клали квіти до пам’ятника і 
на могилу драматурга. Після 
покладання квітів до підніж
жя пам'ятника В. І. Леніну в 
сквері Кропивницького від
бувся урочистий мітинг. Від
крив його короткою промо
вою начальник обласного уп
равління культури Ф. О. Ци- 
гульський. Він розповів про 
досягнення театрального ми
стецтва в.цьому сезоні. Теп
лими і щирими словами бу
ли наповнені виступи народ
ної артистки УРСР Л. П. Ті- 
мош, учасників театральних 
колективів області тт. Калі- 
шевич, Гірич, Маковської. Бу
ли покладені квіти до підніж
жя пам'ятника М. Л. Кропив- 
ницькому.

А ввечері а обласному му
зично-драматичному театрі 
відбулася урочиста церемо
нія нагороди переможців 
XIV театральної весни. Пере
хідним призом імені І. Кар
пенка-Карого удостоєний на
родний театр з міста Олек
сандрії. Дипломами, грамота
ми обласного управління 
культури нагороджені само
діяльні театри, кращі вико
навці ролей, дипломи були 
також вручені за кращу ре
жисерську роботу.

На закінчення глядачі подиви
лись виставу «Севастопольський 
вальс» у виконанні театру музич
ної комедії клубу Імені Калініна 
Кіровоірадського заводу трактор
них гідроагрегатів.

М. СЕМЕНЮК.

СЕРЕДИНА ОСЕНІ
ЯКА БУДЕ ПОГОДА В ЖОВТНІ

У жовтні, порівняно з вереснем, значно знижується температура повітря, збільшу*, 
ється кількість туманних, дощових днів. Якою буде середина осені нині?

За прогнозом гідрометеорологічного центру СРСР середньомісячна температура по
вітря у жовтні очікується плюс 6—10 градусів.

У перших дпох декадах місяця коливання стоппчнка термометра вночі становити* 
віє 5—9 градусів. У низинах — приморозки. У південних областях вночі буде від 5—10 

(V до 2—7 градусів. На грунті місцями приморозки. Вдень — від 8—13 до 13—18 градусіи 
''*шй^пла.

У першій декаді і наприкінці місяця Істотних опадів не передбачається, решту ча* 
су місяця — хмарна з проясненнями погода, інколи дощ. в кіпці другої і третьої де
кад — дощ Із снігом. У південних областях протягом місяця випадатимуть коротко
часні дощі, лише в другій п’ятиденці і наприкінці місяця — без опадів. Вітер змін
них напрямків — 5—10, часом до 15 метрів на секунду.

3. СКОТАРЕПКО, 
начальник українського бюро погоди. 

(РА'ГАУ).
—

г
Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА.

російський танок «коробейники» виконує ТАН
ЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «КОЛОС» ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ ЖОВТНЯ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»»

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
1Э ЖЕ в перші дні фашистської 

навали талановитий радянсь
кий кінодраматург Олександр 
Довженко записав у своєму що
деннику: «Тема війни в кіно ста
не тепер провідною на багато 
десятиріч». Ця довженкізська 
фраза спала на думку, під час 
перегляду фільму «Командир 
щасливої «Щуки».

На екрані хвилюючі слова: 
«Минуло більще як чверть сто
ліття після перемоги. Хлопчики, 
що росли без батьків, тепер самі 
батьки. Вони повинні знати, яких 
зусиль, мужності, жертв кошту
вала нашому народові боротьба 
проти фашизму. Це наш обов я- 
зок перед тими, кого вже немає 
з нами, і перед тими, чиє життя 
пише починається».

Такий епіграф фільму. Він су
проводжується піснею про те, 
що давним-давно була війна. 
Але для того нам і дана пам'ять, 
щоб нетлінними жили в ній іме
на й образи людей, які полягли 
в жорстокій битві... «Командир 
щасливої «Щуки» —- не просто 
черговий фільм про війну, а но
ва її сторінка з літопису мужнос
ті, яку, напевне, не вичерпати ні
коли. Тому що оскільки б фрон
тових сюжетів не пройшли через 
екран, вони всеодно викликають 
найживіший і найгарячіший від
гук глядачів.

Нова картина, поставлена на 
студії «Мосфільм» режисером 
Борисом Волчеком, воскрешає

один з воєнних епізодів — поє
динок радянського підводного 
човна з важким німецьким тран
спортом В основу фільму покла
дено реальні факти. Дія картини 
розгортається у Північному мор', 
В той час, коли німецькі війська 
готувались захопити Мурманськ, 

постало завдання активізувати 
діяльність нашого флоту —- біль
ше топити ворожих транспортів з 
солдатами й боєприпасами. Це й 
виконували підводні човни. Про 
екіпаж одного з них — щасливої

КІНО ■■■■■■—

дира, волі, знанні людської пси
хології і любові до кожного мат
роса на чозні. Зібраний і холод
нокровний у хвилини небезпеки, 
добрий в обходженні з людьми, 
життєрадісний, привабливий —- 
такий капітан Строгов.

Закон фронтової дружби і 
мужності часто відкидав усі тео
рії, які передвіщали човнові за

гибель, але теорія підтверди
лась, як тільки в загальному лан
цюзі випала ланка —■ проявив 
малодушність один з членів екі-

МЯЮ—І ІІИІ............. ........ига

„ДАВНЫМ-ДАВНО
БЫЛА ВОЙНА“...
«Щуки» — йдеться у фільмі.

...Командир човна Олексій 
Строгое має репутацію людини 
удачливої, неправдоподібно-ее- 
зучої його «Щука» виходить з 
найскладніших ситуацій. Як же 
завоював Строгов славу «Щасли
вого капітана»? Виконавець * го
ловної ролі Петро Вельямінов 
(актор Московського театру 
«Современник») розповідає з ек
рана про своє «везіння» суворо і 
просто: воно побудоване на 

стратегічних розрахунках коман-

КОМІ-

пажу. Човен сплив на поверхню 
за кілька сот метрів від ворожо
го корабля. Ціною власного жит
тя Строгоа ще раз довів без
смертя щасливої «Щуки».

Під стать командирові
cap човна Гунар ШеркнІс, роль 
якого виконує популярний артист 
Донатас Баніоніс. Як і Строгов, 
Шеркніс уособлює в собі типові 
риси тих, хто виграв важку бит
ву на Півночі.

Фільм справляє велике вра
ження, незважаючи на повні про-

рахунки —нелогічність деяких сю
жетних ходів, тягу до зовнішньої 
ефектності. Особливо це стосує
ться переходу човна через мінне 
поле. Але в головному — у по
казі радянської людини на війні
— художній смак авторам стріч
ки не зраджує. І капітан Рудаков 
(артист Михайло Волков), і комі
сар Шеркніс, I сам Строгов по
казані звичайними людьми, в 
яких присутні і страх, і сумніви, і

помилки У важких умовах фрон
ту людина залишається людиною
— ця проста думка підкреслена 
у фільмі багаторазово, та ще яс
кравіше виступає інша: воля до 
перемоги робить звичайних лю
дей героями.
СІ ЕРЕЗ усю кінострічку черво- 

" мою ниткою проходить 
дружба народів нашої Батьків
щини Екіпаж човна — інтерна
ціональний. Дружньою сім'єю 
живуть тут росіяни, українці, бі
лоруси, грузини та представники 
Інших національностей. Єднає їх 
велика любов до Вітчизни, нена
висть до її ворогів.

Автори фільму розповідають, 
що їм хотілося привернути ува
гу глядачів, особливо молодих, 
до славних бойових традицій на
ших моряків-підзодникІв, роз
крити велич подвигу північно
морців у роки Великої Вітчизня
ної війни. Думається, що своєї 
мети вони досягни.

П. СИВОЛАП.
м. ■ Кіровоград.

т У

ЖЕРТВА
СВАВІЛЛЯ

Драматична доля Індійців у 
Колумбії.

У господарствах білих земле- 
пласинків індійців експлуатують 
пк худобу, їх важка праця май
же по оплачується. Місцева 
влада їм абсолютно не лопома- 
гае. Яскравим свідченням тра
гічного становища колумбійсь
ких індійців може бути траге
дія, яка розігралась кілька ро- 
кіп тому в Арауко. Плантатора 
пбнли у цьому районі вісімнад
цять індійців племені куіба.

Обурення громадськості зму
сило владу призначити комісію 
для розслідування злочину Та 
суд над злочинцями відбувся 
лише у липні 1972 року. Яким 
же було загальне обупення. ко
ли стало відомо, що вбивців ви
правдано.

Верховний суд Колумбії. вииГ- 
иіивгпі. що вирок «занадто м’я
кий», постановив переглянутії 
справу. Судовий розгляд попи- 
нен був відбутися у місті Тбяга, 
далеко від місця злочину. Злоб
лено це для того, щоб уникнути 
підкупу суддів плантаторами.

Колумбійський Комітет захис
ту Індійців, піо виступав за ска
сування несправедливого рішен
ня суду, розшукай недавно еди
ного живого спілка побоїша п 
Араука. Ним виявився молодий 
індієць Мілье Сіуейа, якому ди
вом вдалось уникнути розпоави 
озвірілих плантаторів. Пред
ставляти його інтереси па суді 
Комітет злпоосив юриста Капло- 
са Хіля Паоу. Та коли Хіль 
вручив судді міста Ібапі неза
перечні докази крнвапого злочи
ну І свідчення єдиного уцілілого 
індійця (серед вбитих була І 
мати Мілке Сіуейа), то суддя 
категорично відкинув їх. Він 
заявив, що колумбійське зако
нодавство не розповсюджується 
на індійців, отже, свідчення 
Мілье недійсні. Перш, ніж ви
кликати юнака до суду, під
креслив пін, потрібно встанови
ти. «розумна він людина», чи 
«дикун».

Виявляється, колумбійський 
закон від 1890 року гласить, що 
Індієць перестає вважатись «ди
куном» І стає «цивілізованим» 
ляше з моменту ного хрещення. 
Згідно цього, лише церква мо
же встановити, чи може абори
ген виступати свідком на суді.

Новий процес над вбивцями із 
Арауко повинен був початися 
близько місяця тому, та в зв’яз
ку Із затримками судової влади 
відкладений на два місяці. Суд
ді ламають голови над тим же, 
що І «батьки святої інквізиції* 
та світські вельможі у кортесак 
королівської Іспанії ще в XV-* 
XVI століттях, які намагались 
встановити, чи е душа у індій
ців. чиї землі вони завоювали, 
здійснюючи нечупані звірства.

Щоб домогтись прапз висту
пати на суді, Мільє Сіуейа. до
велось пройти через обряд хре
щення і отримати посвідчення 
особи колумбійського громадя
нина. Та судова влада памагає» 
ться звести нанівець його зусил
ля. Вони заявляють тепер, що 
Індієць не може свідчити на су
ді, оскільки під час злочину, 
очевидцем якого вій був, юнак 
не досяг попноліття.

Ю. РУБЛЕВГ.І^ИЯ 
ТТпС.

«ЗНАХІЖП«
У ПОЛІ

21 кілограми гашишу знайшов, 
працюючи на полі, селянин 9 
Верхньої Австрії <!». Майрінгер. 
Загальну паотість знахідки ви
значила поліція в 1,8 мільйонів 
шилінгів. На сліди володаря 
наркотику натрапити до нього 
часу не вдалось. Вважають, що 
пакети з гашишем були скинуті 
в умовленому місці з літака з 
тям, щоб пізніше їх таємно пе
реправити до Західної Німеччи
ни. ■*

Австрійські газети занепокоєні 
тим. що Верхня Австрія пере
творюється у транзитний пункт 
для торгівлі паркотпками. Зов
сім недавно тут було знайдено 
тайник, і’ якому пиппнлось 154 
кілограми гашишу.

.П ВОЛ В УХ’Н. 
л кор. ТАРС.
Відень

Літи... на енспоот
Вже не вперше фіиська гро

мадськість висловлює невдово
лення тим, що громадяни зару
біжних країн, головним чином, 
датчани, вивозять на чужину 
фінсіких дітей.

«Фінляндія — одна з небага
тьох країн світу, яка віддає ін
шим своїх дітей, хоча для них 
знайшлись би бажаючі всинови
ти або удочеряні і па батьків
щині», — пише з гіркотою га
зета «СуоменмяП»

Е. К ПСА, 
кореспондент ТАРС. 

Хельсінкі.
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ЗМАГАННЯ на призи героїв- 
земляків в Ульяновському 

районі вже стали традиційни
ми. За почесні нагороди тут 
борються футболісти, волейбо
лісти, легкоатлети.

Сім років тому в колгоспі 
імені Шевченка з ініціативи 
комсомольських активістів по
чали влаштовувати поєдинки 
гандболістів на приз пам'яті 
першого голови колгоспу І. Г. 
Драчука. І це не випадково. 
Іван Григорович створював у 
селі Грушці комсомольський 
осередок, до останніх своїх 
днів був з молоддю. Завдяки 
його старанням у колгоспі бу
ло згуртовано великий колек
тив фізкультури, в якому пара- 

ховувалось більше 500 хлібо
робів села. І. Г. Драчук навіть 
у важкі післявоєнні роки по
ряд з іншими господарськими 
справами надавав великого 
значення розвитку спорту на 
селі, дбав про поліпшення 
спортивної бази. Збудували в 
Грушці стадіон, юнаки та дів-

ШЛЯХ ДО П’ЄДЕСТАЛУ
СІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ ЗМАГАЮТЬСЯ ЗА ПРИЗ 

ПАМ’ЯТІ ПЕРШОГО ГОЛОВИ КОЛГОСПУ 
І. Г. ДРАЧУКА

чата дякували голові. Відкри
ли спортивний зал — теж з 
ініціативи Івана Григоровича. 
Футболісти колгоспу імені 
Шевченка ще за життя І. Г. 
Драчука десять літ підряд бу
ли чемпіоналн району, брали 
участь в обласних і республі
канських змаганнях, 1 завжди 
під час фінальних поєдинків з 
ними був голова колгоспу, 
Вій — їх перший уболівальник.

Ветерани колективу фізкуль
тури П. Кравець, Н. Мельник, 
В. Солтик, М. Грабчак, Т. Коз- 
ловськнй, М. Кулик, М. Коз* 
ловськин показали мені сіль
ський краєзнавчий музей. Зай
шовши в простору кімнату, я 
одразу побачив усміхнене об
личчя молодого офіцера-тан- 
кіста.

— Це наш Іван Григорович, 
сказали з гордістю.

І нагадали, як він, прийшов
ши на стадіон, похвалив їх за 
те, що перемогли знову на ра
йонній спартакіаді. Вручив 
грошові премії і мовив;

—- Ваші портрети ми виста
вимо у клубі.

Потім назвав імена кращих 
спортсменів па загальних кол
госпних зборах.

Останній раз Іван Григоро
вич прийшов у спортзал, де 
тренувались важкоатлети.

— Чого ж соромитись по
просити грошей? Потрібна но
ва штанга, м’ячі, форма для 
футболістів. Скільки слід, да
мо. Тільки ж старайтесь! г

— Добре, Іване Григорови
чу!... Спасибі., ■ ,»

І через два дні привезли куч 
бок з районних змагань. ’

... Тепер про нього згадують 
завжди. І кубок на честь йо
го імені названо, і на вечорах 
спортивної слави про нього 
розмова. • • ■

А кілька днів тому в Грушку 
з’їхались жіночі й чоловічі 
команди з усіх сіл Ульянов
ського ранову. Цього разу 
хлопці з колгоспу імені Шев
ченка поступились першістю 
гандболістам села Лозуватого. 
Зате дівчата з Грушки не ма
ли собі рівних,

В. СУРЖАН, 
начальник оргвідділу обл- 
спорткомітету.
с. Грушка
Ульяновського району.

МАИСТРИ ИРИШИ В ГУРТОЖИТОК
/

У робітничому гурто
житку заводу «Червона 
зірка» відбулося чергове 
засідання клубу майбут
нього воїна «За Вітчизну», 
який організований з ініці
ативи заводського коміте
ту ДТСААФ та завкому 
комсомолу.

Цього разу воно було 
присвячене пропаганді 
військово - прикладних ви
дів спорту, зокрема па-

рашутного. В ленінській 
кімнаті гуртожитку зібра
лося багато юнаків, тих, 
що готуються до служби 
в армії. Перед присутні
ми виступив колишній ро
бітник заводу майстер па
рашутного спорту, чемпі
он УРСР, призер П’ятої 
спартакіади народів СРСР 
Анатолій Гавшин. Він роз
повів молодим робітникам

про свою спортивну ді
яльність, про мужність у 
небі, 3 цікавістю слухали 
і кандидата у збірну об
ласті, спортсменку, що 
має на своєму рахунку 
200 стрибків, Валентину 
Бурлаченко.

О. ШВЕЦЬ, 
кореспондент радіомов
лення заводу «Червона 
зірка».

• ФУТБОЛ

ПЕРЕКОНЛИВА ПЕЮОГА «ЗІРКИ»
Третій матч рознграшу всесоюзних юнацьких змагань 

з футбола кіровоградська «Зірка» провела у себе вдо
ма з командою першої ліги класу «А» харківським 
«Металістом». Гра розпочалася атаками господарів по
ля. На п’ятій хвилині капітан «Зірки» Віктор Стецен* 
ко красивим ударом з далекої відстав! відкриває раху
нок. Окрилені успіхом, Кіровограді намагаються 
збільшити результати. Але це їм не вдається до кінця 
першої половини гри. На початку другого тайму по
милку захисників «Зірки» використовує харків'янин 
Ігор Батпщсв і встановлює рівновагу — 1:1. Фіналь
ний свисток арбітра матчу зафіксував переконливу 
перемогу юних вихованців «Зірки» — 5:1.

У наступному турі, який відбудеться 7 жовтня, Кіро
вограді зустрінуться у Сумах з місцевим «Фрунзен-

В. ТВЕРДОСТУП,
наш громадський кореспондент.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
, • НА «МОЛОДИЙ 

КОМУНАР» НА 1974 РІК 
СТАНОМ НА 26 ВЕРЕСНЯ 

1973 РОКУ
Назва району, 

міста
Всього

З ЕМБЛЕМОЮ „БУРЕВІСНИК“
Два дні в Яничеському лісі біля села Цвітного Олек

сандрійського району проходив чемпіонат Української 
республіканської ради ДСТ »Буревісник» з орієнту
вання на місцевості. У поєдинках брали участь збірні 
команди Київської, Закарпатської, Дніпропетровської, 
Сумської, Миколаївської, Херсонської та інших облас
тей республіки. Спортивну честь нашої області захи
щали орієнтувальних!! Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування. Наші студентки 
Валентина Сиденко, Тетяна Москаленко і Ііага.’іія І е- 
расимова стали чемпіонками в естафеті. Вони краще 
всіх подолали три етапи довжиною 12 кілометрів 600 
метрів з 19 контрольними пунктами. їм вручено меда
лі чемпіонок товариства, грамоти і ціані подарунки, 
Команда чоловіків у цьому виді першості за испроход- 
ження одного контрольного пункту одержала нульову 
оцінку. У командному заліку Кіровограді зайняли тре
тє призово місце після сумчав і К,ІДН'u

Є. ШАЬАЛІп.

Юні легкоатлети спортклубу «Зірка», яких тренує Во
лодимир Іванець, з року в рік підвищують сиою май
стерність. Вони успішно виступають на обласних та рес
публіканських змаганнях, вони серед провідних юпіоріз 
Кіровоградщини. „ . .

На знімку: легкоатлети під час чергового тренування.

Кіровоград (місто) 
Олександрія (місто) 
Світловодськнй р-н 
Новомиргородськнй р-: 
Знам’янський р-н 
Малсвисківський 
Вільшанськнн 
Бобриненький 
Компаніївський 
Добровеличківський 
Новоархангельський 
Олександрійський 
Долішський 
Олександрійський 
Головаїїівськпй 
Кіровоградський 
Гайворопськш'ї 
Новоукраїиський 
Ульяновський 
Онуфріївськин 
Петрівський 
Устииівськпй 
Новгородківський

н

3254
1218 w-
1105 '
1074
824
781
749
706
660
653
635
618
525 •
482
476
455
417
412
351
329
315
294
290

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»

Результати тиражу «Спорт® 
лото», який відбувся 30 верес
ня в Уфі: 25 (трамплін), 7 
(бокс), 11 (велоспорт), 6 (бас
кетбол), 28 (настольний теніс), 
21 (кінний спорт).

(ТАРС). ”Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА.

ft ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

•вівторок
2 ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО

ГРАМА. 9.35 — Новини. (М).
9.45 — «Відкриваєм кален
дар». (М). 10.15 — Кольорове 
телебачення. І. А. Гончароп. 
«Звичайна історія». Фільм- 
спектакль. (М). 12.35 — Ху
дожній фільм «Директор» 2-а 
серія. (К). 15.03 — Мотобол:
збірна країни і чемпіони ФРН. 
(Донецьк). 17.00 — «На голов
них напрямках п’ятирічки». 
(К). 17.15 — «Екран молодих». 
(Харків). 18.00 — «Хроніка 
тижня*. (К-Д). 18.10 — «Ленін
ський меморіал». Репортаж з 
Ульяновська. (М). 1S.40 —
Кольорове телебачення. Кон
церт Державного Північного 
російського народного хору. 
(М). 19.00 — «Японія сього
дні». (М). 19.30 — Художній 
фільм. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Концерт 
народного артиста СРСР Гс- 
орга Отса. (ЛІ). 22.20 — Бас
кетбол (чоловіки): СРСР — 
Румунія. (М). 23.00 — Нови
ни. (М),

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050. ГСП, Кірсвоград-50, вул. Лунячзрського, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя •— 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
єєково-патріоіичного виховання та спорту — 2-46-87,

luпопе Б!107.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30 — 
Навчальна передача з біології, 
вчальна передача з біології. 
(М). 17.00 — Для школярів.
«Піонерія на марші». (М). 
17.30 — Наука сьогодні. (М). 
18.00 — Телефільм «Хвилина... 
ще хвилина». (К). 18.30 — Ре
клама, оголошення. (К). 19.00 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (Київ з включенням 
Кіровограда). 19.30 — Концерт 
симфонічного оркестру україн
ського телебачення 1 радіо. 
(К). 20.45 — «На добраніч,
діти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Чоловіча розмова», 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).

З ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО
ГРАМА. 9.35 — Новини. (М).
9.45 — Для школярів. «Піо- 
мерія на марші». (М). 10.15 —• 
Художній фільм «Гармонь». 
(М). 11.15 — «Екран моло
дих». (К). 12.45 — Художній 
фільм «Жаров розповідає». 
(К). 15.35 — Прем’єра телеві

зійного документального філь
му «Випробування». (М). 16.00
— «М. Горький — співець ро
бітничого класу». Передача 4. 
Навчальна передача з літера
тури. (М). 17.00 — «Творчість 
юних». (М). 17.30 — інформа
ційна програма «Вісті». (Ки
їв з включениям Кіровогра
да). 18.09 — «Людина і за
кон». (Кіровоград). 18.30 —•
«Полум’яний борсць-митець». 
(К). 19.00 — Кубок У ЕФА з
футбола. «Славія» (Софія) — 
«Динамо» (Тбілісі), (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— «Артисті), артисти...» (М). 
23.00 — Спортивна програма. 
По закінченні новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
16.15 — «Піонерський ка
лейдоскоп». (Харків). 16.45 —• 
«Молоді голоси». (Львів). 17.30
— «Зустріч з робітничим Си
біром». (М). І8.00 — Повний. 
(М). 18.10 — Н. Гайдн. Сим
фонія 70 44. (М). 18.30 — «Лю
дина і закон». (М). 19.00 •— 
Спортивна програма. (К). 20.45 
-7 «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час».
(М). 21.30 — Концерт. (К).
22.25 — Тележурнал «Старт». 
(К). 23.10 — Інформаційний
огляд «На ланах республіки».
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суботу,
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(К). 23.15 — Вечірні нови
ни. (К).

ЧЕГПВЕР

4 ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО
ГРАМА. 16.00 — «Новаторські 
маршрути». (Харків). 16.15 — 
«Вітрила». Телеклуб для стар
шокласників. (Львів). 16.55 —• 
«Трудовий переклик». (До
нецьк). 17.30 — Виступ агіт
бригади Бобрннсцького район
ного Будинку культури. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 18.00 — «При
кордонний щоденник». (К). 
18.30 — «Увага! Пусковий об’
єкт». (Кіровоград). 18.45 —
Телефільм. (Кіровоград). 19.00 
—- Кольорове . телебачення.
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Інтербачення. 
Кубок європейських чемпіонів 
з хокея. ЦСКА — «Дукла» 
(ЧССР). (М). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Продовження чемпіонату з 
хокея. (М). 22.00 — «Очевид
не — неймовірне». (М). 23.00 

Новини. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 15.35 «

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

цс». (М). 17.30 — До 50-річчя 
літературної діяльності ЛІ. О. 
Шолохова. «Тихий Дон». 
Фрагменти з роману. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —. 
«Товариш пісня». (М). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (Київ з включенням Кіро
вограда). 19.30 — Кольорове
телебачення. К. Гольдоні. 
«.Слуга двом панам». Виста
ва. (К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Продовження 
вистави. (К). 22.20 — інфор
маційний огляд «11а ланах 
республіки». (К). 22.25 — Ве
чірні новини. (К).

пягпницч
5 ЖОВТНЯ. ПЕРША ПРО- 

ГРАМА. 9.35 — Новини. (М).
9.45 — Кольорове телебачення, 
Для дітей. «В кожному ма
люнку — сонце». (М). 10.15 — 
Художній фільм. (ЛІ). 11.40 — 
«Шахова школа». (М). 12.10 — 
Співає народний артист СРСР 
Б. Гмиря. (М), 12.50 — «Ра
дянський характер». Телена
рис. (М). 15.50 — Прем’єра 
телевізійного документаль
ного фільму «Ернст Тельман». 
(М). Ю.30 — «Наука — сіль
ському господарству». (М). 
17.00 — «Грають юні музикан
ти». (Донецьк). 17.35 — «В 
ім’я миру». (К). 18.00 — «Хро
ніка тижня». (Кіровоград). 
18.10 — Програма студії теле
бачення НДР. 19.30 — Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Єна і Адам»'. 
(НДР). 21.00 і— Програма

«Час». (М). 21.30 — Концерт, 
(ЛІ). 22.30 — Спортивна про
грама. (ЛІ), 23.10 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслсвісті. (К). 11.15 — Тєлєд^ 
фільм «Іду з оралом». (КІ’Зг- 
11.35 — «Шкільний екран». Ро
сійська література для учнів 
10 класу. «Ранні революційно- 
романтичні твори ЛІ. Горько- 
го». (К). 12.10 — Художнії!
фільм «Чоловіча розмова», 
(К). 16.30 — «Всесоюзне зма
гання тваринників». (Львів). 
17.00 — Для школярів. «Чи«
таймісто». (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (ЛІ). 18.00—! 
ФІльм-концерт «Творення тан
ців». Друга частина. (К). 18.39 
— Реклама, оголошення, (!<)'« 
19.00 — інформаційна програ
ма «Вісті», (Київ з включен
ням Кіровограда). 19.30 —»
Концерт артисті» Одеського 
театру опери і балету. (Оде
са). 20.30 — «Український:
буржуазний націоналізм — 
знаряддя антикомунізму». (К). 
20.10 — «На добраніч, діти!« 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Урочистіш вечір, 
Присвячений 100-річчю з дня 
народження видатної україн
ської співачки С. Круше.іь- 
ннцької. (К). В перерві — ін
формаційний огляд «На ла
нах республіки» та вечірні 
новини.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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