
Одностайність, 
згуртованість
У республіці завершують

ся зустрічі кандидатів у де
путати Верховної Ради

з виборцями. Повсюд
но вони вилились у могутню 
демонстрацію непорушної 
єдності партії і народу, про
ходять під знаком схвален
ня і підтримки трудящими 
виробленого на XXIV з’їзді 
КПРС ленінського курсу 
партії, продиктованого тур
ботою про дальший розквіт 
Батьківщини.

У числі перших кандида
тів, названих народом, — 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. 1. Брежнєв, Голо
ва Президії Верховної Ра
ди СРСР М. В. Підгорний, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Коснгін, інші 
члени і кандидати в члени 
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретарі ЦК КПРС. Це ще 
одне яскраве свідчення ки- 
сокого авторитету комуніс
тичної партії в широких ма
сах трудящих.
Жв обстановці високої орга
нізованості і активності, під 
знаком дальшого згуртуван
ня навколо рідної Комуніс
тичної партії пройшли зу- 
с і річі виборців з кандида-
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Живий відгук у думках 
і почуттях виборців, усіх 
громадян СРСР знайшли 
полум’яні рядки Звернен
ня ЦК КПРС. Ділом відпо
відаючи на закличне сло
во партії, трудівники об
ласті, комсомольці і мо
лодь ще ширше розгор
тають соціалістичне зма
гання за дострокове вико
нання планів і зобов язань 
четвертого, визначального 
року і всієї п’ятирічки в 
цілому.

Бригадир бригади фре
зерувальників з Кірово
градського заводу пишу
чих машинок Павло Си- 
лівестров, якого ви бачи
те на знімку, ставши на 
передвиборну трудову 
вахту, щозміни перевико
нує виробничі завдання, 
своєю працею показує 
приклад іншим.
Фото А. стлросичьського.
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тами в депутати — керівни
ками Комуністичної партії і 
уряду республіки товариша
ми М. М. Борисепком, О. Ф. 
Ватченком, Г. І. ВащепкОм, 
1. С. Грушеньким, В. • 1. 
Дегтярьовим, II. Т. Каль- 
ченком. Г К. Лутаком, 
О. II. Лишком, В. О. Соло- 
зубом, О. А. Тнтаренком, 
І. 3. Соколовим. В. В. Фе
дорчуком, В. М. Цибульком.

Учасники зустрічей одно
стайно заявили про свою 
готовність викопати висо-. 
кий громадянський обов’я
зок — віддати голоси за кан
дидатів непорушного Ленін
ського блоку комуністів і 
безпартійних. • ’
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ПІД ЗЕМЛЕЮ—
НА ВИСОТІ

За тридцять робочих днів 
колектив бригади Героя 
Соціалістичної Праці, кан
дидата в депутати Верхов
ної Ради СРСР О. С. Ви- 
соцького пройшов і закрі
пив 511 погонних метрів 
гірничих виробок. Продук
тивність праці на кожного 
гірника досягла за зміну 
8,3 погонного метра. Це у 
три рази перевищує серед
ній показник.
Шахта «Саксагань». 
Дніпропетровська область.

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ
ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ

З В. В. ЩЕРБИЦЬКИМ
Наближається день виборів до 

Верховної Ради СРСР. Разом з усі
ма народами нашої неосяжної Бать
ківщини трудящі України зустріча
ють це визначне свято радянської 
демократії новими успіхами в бо
ротьбі за втілення в життя рішень 
XXIV з'їзду партії. У відповідь на 
Звернення ЦК КПРС до всіх вибор
ців, громадян Радянського Союзу 
трудівники міста і села ще ширше 
розгорнули соціалістичне змагання 
за дострокове виконання держав
них планів і соціалістичних зобов я- 
зань цього року і п'ятирічки в ці- 

! лому.
На багатолюдних передвиборних 

зборах, на зустрічах з кандидатами 
в депутати найвищого законодавчо
го органу країни робітники, кол
госпники, інтелігенція, всі виборці 
одностайно заявили, що вони палко 

^підтримують мудру внутрішню і 
^зовнішню політику партії Леніна, 

сповнені рішимості самовідданою 
працею зміцнювати могутність 
Країни Рад, всі, як один, 16 червня 
віддадуть свої голоси за кращих 
синів і дочок радянського народу.

Повсюдно в республіці підготовка 
до виборів у Верховну Раду СРСР 
вилилась в яскраву демонстрацію 
монолітної згуртованості україн
ського народу навколо рідної Ко
муністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету.

6 червня, в святково прикра
шеному Палаці культури «Украї
на» відбулася зустріч виборців Ки
ївського — Ленінського виборчого 
округу по виборах до Ради Союзу 
з своїм кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР, членом По
літбюро ЦК КПРС, першим секрета
рем ЦК Компартії України товари
шем В. В. Щербицьким.

—4 Присутні бурхливими оплесками 
'зустріли кандидата в депутати Вер
ховної Ради СРСР товариша В. В. 
Щербицького, а також товаришів 
М. /А. Борисенка, Г. І. Ващонка, 
Н. Т. Капьченка, І. К. Лутака, В. О. 
Сологуба, О. А. Титаренка, В. Ю. 

Маланчука, Я. П. Погребняка, В. В. 
Федорчука, В. М. Цибулька, пред
ставників партійних, радянських і 
громадських організацій столиці 
України, Ленінського, Пеі,ерського 
і Радянського районів м. Києва.

З великим піднесенням обирає
ться почесна президія в складі По
літбюро ленінською Центрального 
Комітету КПРС на чолі з Генераль- 
ним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. І. Брежнєвим.

Відкриваючи зустріч, перший сек
ретар Ленінського райкому партії 
м. Києва А. В. Давидова підкресли
ла, що трудящі столиці України, як 
і весь радянський народ, невтомно 
працюють над втіленням в життя 
рішень грудневого (1973 р.) Плену? 
му ЦК КПРС, положень і висновків, 
що містяться у промові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на урочистому засі
данні в Алма-Аті, присвяченому 
20-річчю освоєння цілини. Виборці 
віддають усі свої сили, знання і до
свід справі створення матеріально- 
технічної бази комунізму, активно 
включилися у всесоюзне соціаліс
тичне змагання.

Слово надається шліфувальнико
ві заводу «Арсенал» імені В. І. Ле
ніна Герою Соціалістичної Праці 
А. Я. Донченку. Коли читаєш Звер
нення ЦК КПРС до всіх виборців, 
громадян СРСР, говорить він, серце 
повниться радістю, і хочеться пра
цювати ще наполегливіше, зробити 
ще більше і краще для нашої за
гальної справи. Колектив заводу до
ручив мені з цієї високої трибуни 
заявити, що арсенальці будуть гідні 
тієї високої оцінки, яку дано в Звер
ненні ЦК КПРС робітничому класо
ві — провідній силі в будівництві 
комунізму.

Робітники «Арсеналу», продовжує 
промовець, з великою одностайніс
тю назвали своїм кандидатом у де
путати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії 
України Володимира Васильовича 

Щербицького. Ваша згода, Володи
мире Васильовичу, балотуватися по 
Київському — Ленінському вибор
чому округу була зустрінута з гли
боким задоволенням кожним тру
дівником нашого багатотисячного 
колективу.

Довірена особа кандидата в депу
тати — ректор Київського держав
ного університету імені Т. Г. Шев
ченка, член-кореспондент АН УРСР 
М. У. Білий розповів присутнім про 
життя і діяльність товариша В. В. 
Щербицького і закликав виборців 
округу в день виборів одностайно 
віддати свої голоси за кандидатів 
непорушного союзу комуністів і 
безпартійних.

На зустрічі виступили також за
відуюча відділенням клінічної лі
карні імені Жовтневої революції 
Г. С. Бурляй, начальник Київського 
вищого військового інженерного 
училища зв’язку імені М. І. Каліні- 
на, Герой Радянського Союзу пол
ковник М. К. Пилипенко, вчителька 
середньої школи № 135 В. І. Чумак, 
письменник Платон Воронько, сту
дентка Київського державного пе
дагогічного інституту імені О. М. 
Горького Любов Геращенко.

Усі вони говорили про те, що ра
дянські люди палко схеалюють і 
підтримують плодотворну діяль
ність Комуністичної партії, її Цент
рального Комітету, Політбюро ЦК 
КПРС, Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, 
спрямовану на виконання рішень 
XXIV з'їзду партії. Промовці дяку
вали пзртії і урядові за повсякден
не піклування про благо народу, 
про дальший розквіт могутності на
шої Вітчизни. Вони підкреслювали 
прагнення трудящих зустріти день 
виборів новими успіхами в здійс
ненні планів дев’ятої п'ятирічки.

Потім виступив з промовою тепло 
зустрінутий присутніми кандидат у 
депутати Верховної Ради СРСР, член 
Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України това
риш В. В. Щербицьний.
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7| [’.ЛЕГАТИ XVII з’їзду ВЛКСМ, звертаючись до 
/4 Центрального Комітету КПРС від імені комсомоль
ців і всієї радянської молоді, заявили: ••Комсомольці, 
юнаки і дівчата ще активніше виявлятимуть творчу 
ініціативу і сміливий почин, удосконалюватимуть 
професійну майстерність, підвищуватимуть продук
тивність праці, даватимуть продукції більше, кращої 
якості, з меншими затратами, твердо триматимуть 
курс на економію і ощадливість...».

І слово це тверде. Бо за ним'одразу — діло. Ви
вчаючи матеріали комсомольського форуму, юність 
Країни Рад одкривае знову і знову адресу конкрет
них дій. Ось і на пленумі Кіровоградського міськкому 
комсомолу, який обговорив завдання комсомольців і 
молоді міста по виконанню рішень XVII з’.їзду 
ВЛКСМ. чи не найвиразніше звучало слово про папі 
обов’язок в тому, щоб ще цілеспрямованіше вихову
вати в молоді комуністичне ставлення до праці. За
стрільниками в цій справі йдуть червонозорівці. Ще 
в дні роботи з’їзду молоді машинобудівники брали 
підвищені зобов’язання, виготовити 57 надпланових

ЗА КОНКРЕТНОЮ
ПЛЕНУМ
КІРОВОГРАДСЬКОЮ 
МК ЛКСМУ

комсомольських сівалок, зібрали 230 тонн металевого 
брухту, 29 комсомольсько-молодіжних бригад успіш
но виконали завдання -1-х місяців. А пиві колективи, 
які очолюють Микола Скліфус, Віктор Нсдопзс, Ген- 
надій Бранловський, працюють в рахунок десятої п’я
тирічки Про таку активність рапортували бригади 
Світлани Пахомової та Івана Господарська з заводу 
радіовиробів. За ними іиіе більше 150 робітників 
міста. ■ —

Молоді ударники міста ставлять собі за мету,, щоб 
найвищий виробіток був трудовою нормою щодня. 
І ось знову ми чуємо слова похвали на адресу бригад 
Віктора Недопаса і Надії Щербань — електрозварю- 
вяльники і верстатники намагаються п’ятизмінне 
завдання виконати за чотири зміни. В ритмі трудо
вого суперництва народжується гарт молодого робіт
ника. Стати врівень з правофланговими молоді допо
магають ветерани заводів, найбільш кваліфіковані 
спеціалісти

Перший секретар міськкому ЛКСМУ Микола Со- 
колянськяй і виступаючі па пленумі проаналізували 
роботу комсомольської організації міста в усіх на
прямках, повели розмову про проблеми по вихованню 
молоді Готуючись зустріти 50-річчя присвоєння ком
сомолу ім’я В. І Леніна, комсомольські активісти Кі
ровограда ще з більшим ентузіазмом беруться за вті
лення в життя рішень XVII з’їзду ВЛКСМ, пам’ятаю
чи обіцянку делегатів всесоюзного форуму. «Міі бу
демо добиватися, щоб кожен комітет комсомолу став 
справжнім організатором молоді в прані, навчанні, 
відпочинку».

В роботі пленуму взяли участь перший секретар 
міськкому Компартії України І. П. Валявськнв, сек
ретар обкому ЛКСМУ Л. Нсруш.
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В змаганні за приз об
ласної молодіжної газети 
«Молодий комунар» «Пер
шій тритисячниці Кірово- 
градщини» найкращих ре
зультатів по надоях від 
кожної закріпленої коро- 
ии за минулих п'ять міся
ців добилися молоді 
доярки:

Ольга Козаченко — На- 
сваткізський відділок рад
госпу Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбіна- 
ту Олександрівського ра
йону — 2178 кілограмі» 
■ід кожної корови.

Валентина Славетин- 
ська — колгосп «Дружба» 
Новоукраїнського райо
ну — 2085 кілограмів.

Олена Сергіенко — Кі
ровоградська обласна до
слідна сільськогосподар
ська станція — 2075 кіло
грамів.

Валентина Чорна — кол
госп імені Ульянова Олек
сандрівського району — 
1954 кілограми.

Марія Дзіна — колгосп 
імені XXII з'їзду КПРС 
Добровеличківського ра
йону — 1953 кілограми.

Надія Говорун — кол
госп імені Ульянова Голо- 
ванізського району — 
1943 кілограми.

Ніна Згривець — рад
госп «Репродуктор» Кіро
воградського району — 
1877 кілограмів.

Надія Костюченко — Е 
колгосп «Шлях Ілліча» І 
Онуфріївського району — 
1340 кілограмів.

Єлизавета Козар — кол
госп «Дружба» Онуфріїв
ського району — 1820 кі
лограмів.

Надія Третякова — кол
госп «Перше травня» Ма- 
лозисківського району — 
1777 кілограмів.

Місяць тому тваринники колгоспу 
Імені Леніна Долннського району 
виконали п’ятирічний план прода
жу молока державі. У відповідь н.і 
Звернення ЦК КПРС до всіх вибор
ців. громадян Союзу PCP вони ви
рішили до дня виборів виконати 
п’ятирічний план виробництва цієї 
продукції.

— За рахунок чого досягнутий 
успіх? — із таким питаниям паш 
кореспондент звернувся до голов
ного зоотехніка колгоспу І. В. ГІо- 
відзьона.

Ось що він розповів:
— Щороку продуктивність корів 

вища планової. Бо кваліфіковані 
кадри доярок, налагоджено дійове 
соціалістичне змагання між ними.

Створена міцна кормова база. На 
належному рівні племінна робота. 
Щороку у господарстві заміняють

«ОРБІТА» УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ
ІІопад п’ятдесят наземних станцій «Орбіта» розташованих у ііаіівідд; .іеніши.< куточках Ра

дянського Союзу на відстані тисяч кілометрів від Москви, щодня транслюють передачі радян
ського цеп гратьного телебачення. Чашоподібні антени цих станцій з'явились за останні роки в 
багатьох районах Сибіру, Далекого Сходу. Середньої Азії. Крайньої Півночі.

Система «Орбіїа* ще молода. За останні роки вона розвинулась як кількісно, так І якії но.

Зараз Радянський Союз користується наііро<ьипенініою внетріиіньодержавноіо системою 
зв'язку через супутники.

Фото Л. ЗУБЦОВА. 
ЛП Н.

П’ЯТИРІЧНИЙПЛ АНДО ДНЯ ВИБОРІВ
25—26 процентів корів. Молодих ко
рів виділяємо в окремі групи, роз
доюємо, виявляючи кращих, взнаю
чи їх максимальну продуктивність. 
У цьому році роздоїли більше 50 ко
рів до середньодобового надою ЗО 
кілограмів. А середньодобовий на
дій у групі корів Віри Крнсаи ста
новить 40 кілограмів.

Торік в середньому по колгоспу 
одержали па корову понад 3500 кі
лограмів молока. ІІе менше буде і в

ВІД ВИБОРІВ ДО ВИБОРІВ

А ЧЬчегащ «■■■■■І
BU5OPU
GO Верховної
Тифі СРСР

нинішньому, визначальному році 
п’ятирічки. Вже -є понад І600 кіло
грамів. Добовий надій становить 
13,4—15 кілограмів. На третій мо
лочнотоварній фермі, де завідуючим 
І. П. Ственко, -- майже пудові на
дої.

До дня виборів тваринники кол
госпу продадуть понад п’ятирічний 
плаїї не менше 4500 центнерів моло
ка і виконають п’ятирічний план 
виробництва його.

П ОЄДИНКИ П обласао. 
І»ГО конкурсу прох<;1Ні)і 
майстерності воді1а.авто, 
мобілістів зібрали кра*«** 
З кращих, тн::, хю 
найвищі технічні 110>іа;,ап- 
ки в змаганнях першого 
туру, ЯКІ проводились В 
низових колективах, хто 
виконав успішно свої со
ціалістичні зобов’язаная, 
не мав протягом року но-

ХТО 
ВИРУШАЄ 
В ДОРОГУ
• ВІДБУВСЯ

2-Й ОБЛАСНИЙ
КОНКУРС
АВТОМОБІЛ ІСТІВ

рушень трудової дасщні.іі 
ьи. Па старт вийшли 
над 70 водіїв. Більшії" 
НИХ — МОЛОДІ СШ'ІШі.ЖІИ, 
комсомольці.

Поєдинки тривали п<і 
автомашинах «М-21» Вол
га», ГАЗ-51, ЗІЛ-180 и 
автобусах.

В програму змагань 
входило фігурне водінні 
автомобіля, враховува
лись економія бен піну, 
знання правил вуличного 
руху і віднайдення непо
ладок.

В результаті дводенної 
боротьби перемогу в комп
лексі всіх вправ автобага- 
тоборства здобули Ста
ніслав Лмсовськінї (авто- 
підприємство X» 1000І), 
другим призером був во
дій з 11овоар.\аіігелі,ськ.< 
Валерій Омелінський, тре 
тє місце за Євгеном Ши
лом (автоиідприемство 
№ 10001).

На вантажних автома
шинах ГАЗ-51 найкращі 
ре ;у,тьгатіі мали Ва.д^Й 
Бородннсці». Микола Ба
бич (автопідпрнємство 
№ 10001) та Федір Бедера ; 
(Ульяновський район).-

Вдало фінішували спорт
смени на ЗІ.’І-І.'іО, Туї 
призери — Володимир Че
мне (автоиідприємсті'о 
Лі.1 10021), Михайло Кир
пичом (автопідлрік- метко 
№ 10001) ті Іван ІІорчик 
(Голова пінськ).

В командному заліку 
перемогли водіі автоиід- 
нрііє метка № 10001. їм 
вручено кубоч

В. МАЩУК. 
головний суддя змагань.

Т ЕХНІЧНА 

ТГзорчість 
ІМолодих

— Завдання Всесоюзного 
огляду, а якому взяли участь 
9,1 мільйона юнаків та дів
чат, — стимулювати інтерес 
широких мас до технічної твор
чості, спрямувати зусилля мо
лодих новаторів на зростання 
продуктивності праці, підви
щення якості і зниження собі
вартості продукції, механіза
цію і автоматизацію, удоскона
лення технологічних процесів, 
устаткування, інструменту, еко
номію і бережливість, впро
вадження наукової організації 
праці.

Четверта Центральна вистав
ка науково-технічної творчості 
молоді проходила в дні, коли 
вся радянська молодь новими 
трудовими успіхами зустрічає 
50-річчя присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна, в дні ро
боти XVII з'їзду Ленінського

ВСЕСО1ОЗІ111И огляд науково-технічної твор
чості молоді, що проходить під непі ом «П’я

тирічці — ударну працю, майстерність і пошук 
молодих», ставить за мету забезпечити масову 
участь у русі молодих новаторів. Творчим 
звітом можна назвал* Центральну виставку 
науково-технічної творчості молоді «ІІТГМ-74»,

що проходила у квітні — травні в Москві па ВДІІГ СРСР. 
Осі. що розповіли про виставку відповідальний організатор Від

ділу робітничої молоді ПК ВЛКСМ В. Я. Івні та директор Цент
ральної виставки А. Ф. Федотов.

комсомолу. Виставка стала зві
том комсомолу, всієї радян
ської молоді про виконання рі
шень XXIV з їзду партії і XVI 
з’їзду ВЛКСМ. її експозиція 
розмістилася у найбільшому 
павільйоні ВДНГ СРСР і зайня
ла площу а 16 тисяч квадрат
них метрів, де демонструються 
12 тисяч кращих робіт моло 
дих новаторів, показано досвід 
комсомольсько - молодіжних 
колективів, які взяли участь у 
всесоюзному огляді.

Треба відзначити, що близько 
2 тисяч таких колектішін І понад 70 
тисяч молодих нова горів країни 
вже працюють в рахунок десятої 
п'ятирічки. Більше 17 мільйонів 
юнаків та дінчат беруть участі, в 
русі та комуністичне ставлення до 
праці, із тематичних розділів роз
повідають про творчість юних тех
ніків, школярів, учнів профісхосиі- 
тн. юних раціоналізаторів, студен
тів. молодих вчених. На Центра іь- 
ній виставці демонструють свої до
сягнення молоді новатори всіх гв- 

лудей народного господарства 15 со
юзних республік.

Основним завданням цієї ви
ставки є створення системи на
уково-технічної творчості мо
лоді в нашій країні. Про те, що 
вона вже існує, свідчать деякі 
цифри: успішно 4'’працюють

1820 молодіжних клубів НТТМ, 
а в русі молодих новаторів бе
ре участь кожен четвертий мо
лодий працівник. Становленню 
новаторської індивідуальності 
надається багато уваги. На Че
лябінському тракторному за
воді, приміром, пропонують 
своєрідне «зростання» новато
ра: I ступінь — юнак чи дівчи
на повинні закінчити школу 
молодих раціоналізаторів і 
впровадити у виробництво 1—2 
раціоналізаторські пропозиції, 
II ступінь — треба мати закін
чену середню освіту, подати 
4 рацпропозиції і бути учасни
ком огляду НТТМ. III ступінь — 

треба закінчити технікум, бра
ти участь у раціоналізаторській 
роботі, систематично переви
конувати виробничий план з 
високою якістю продукції і 
т. д. Тому, хто пройшов ці 
творчі ступені, надаються піль

ги при присвоєнні чергового 
кваліфікаційного розряду. Все 
це заохочує молодь до актив
ної творчості.

На Україні широку підтримку се
ред комсомольців та молоді одер
жала ініціатива молодих машино
будівників Харкова за поліпшення 
якості і довговічності продукції. 
Справжньою школою передового 
досвіду і майстерності новаторів 
стали 1,5 тисячі гіюмадських твор
чих об'єднань, шкіл, клубів раїїіо- 
на їііа горів і винахідників та інші 
форми науково-технічної творчості 
молоді. В республіці все ширте 
розгортається патріотичний рух 
«Тваринництво — ударна справа 
комсомолу*. Комсомольські путівки 
на ферми одержали попа і fit) тисяч 
юнаків та дівчат. Комсомол оголо
си« шефство над комплексною ме- 
Хаііімцією ферм. Про все це можна 

було ді спатися на Цетіїра.іьігій вя- 
єтавці «II і і ЛА-74 •.

В демонстраційному залі 
привертає увагу відвідувачів (а 
їх було більше мільйона) ціка
ва і своєрідна виставка картин 
космонавта Леонова та худож
ника Соколови «Світ 200ь?^>о- 
ку». Одна з особливостей Цен
тральної виставки в тому/що « 
ній брали участь молоді нова
тори Болгарії, Монголії, НДР 
та інших соціалістичних країн.

Молоді раціоналізатори Кі- 
ровоградщини теж взяли 
участь у виставці «НТТМ-74». 
Зокрема, комсомолка Аллі 
Литвинова з групою співавто
рів представила на Всесоюзний 
огляд досить цікавий і оригі 
пальний стоматологічний при 
лад для обезболювання. Мо 
подого нозатора А. Литвинову 
нагороджено бронзовою ме 
даллю ВДНГ СРСР. А прилад ' 
числі п’яти найкращих (із Б 
тисяч експонатів) відібране 
для демонстрування на міжна 
родній виставці в Індії. Меда 
лями ВДНГ СРСР відзначені 
також роботи молодих ^кіро 
воградців 8. Д. Каркуно^ т 
І. М. Падню.

М. ЛИТВИНОВ, 
наш громадський корес
пондент.

Москва — Кіровоград.
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Літератори на ударній комсомольській

В. Сокуреши, в. Кмомієш.,, оГб?™“7всь°кшГл Н"Я 
“°‘ї ГОСТЯМИ

ВД2Г* -^-тя п™ 

нашій в складі В. Бондаренка, О' Швеця Е Япушкя 
та Є. Желез нянова. Вони зустрілися з робітник імн 
Ганворонського іенловозоремонишго заводу з учас- 
никамн комсомольської будови реконструкції Сать 
К'ра“ХЦУК₽в“9Г° 3а“°ДУ> 3 хлі6°РОвамн колгоспу 

мвГіїї ДЖГ ^'«поппя мав

ПІДСЛУХАНІ ДІАЛОГИ 
В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ
• ВІДКРИТІ ДВЕРІ у ДИВОСВ1Т, ЗАГАРТУЙ 
СЕБЕ У ЙОГО ПРОМІННІ
А ЮДГІ1І \ гвори ІЬ світ 

**-за законами краси. В 
Наш чаї великих звершень 
особливо потрібне глибоке 
розуміння літератури і 
Мйотецтва, які вчать ба
чити прекрасне в житті і 
примножувані його, бути 
непримиренним до всього, 
ЩО протистоїть комуніс
тичним ідеалам. Згадай
мо, як визначив їх роль у 
звітнії! доповіді XXIV 
ЗЇ :д і\ПРС: «.З просуван
ням панюго суспільства 
по шляху комуністичного 
б;, гівшііііва зростає роль 
літератури і мистеціші у 
формуванні світогляду 
ра ЧЯПСІ.КОІ людини. її мо
ральних переконань, ду
ховної культу [НІ >.

В роботі бібліотек Іхі- 
[»>301 ра.тщжін естетичне 
виховання іісно поєднує
ться з пропил аіідою су
спільно полі і іічних знань, 
заохоченням до дальшого 
пізнання секоєтів вироб
ничої майстерності і під
порядковане одній меті — 
формуванню всебічно риз- 
випевої і ідейно загарто 
ваної подлип.

Ці кілька діалогів під
слухані в різних бібліо
течних залах. І а ВС, вон і 
свідчи і ь про одне: есте
тично у вихосаиіно моло
дих читачів туї надається 
Велике .-пачепня.

— Зпьч'/ис.ло теля ро
бити ио бібліотеки?

— /І що том нового'
— Виідудет hi я бібліо

графічний ое..яд літера ту
ри про одри.итворче ми
сі еііти.о. !

— . Обові.ч зково заві
таємо: Знаї-яп, мене дивно 
цікавії іь творчий ш.іж ..

В більшості бібліотек об
ласті широко впроваджено 
організацію циклів кппжково- 
і.'ііос і ра і йвніїх’ виставок, тема
тичних полиць« відкриіих пе
реглядів, літературно - тема
тичних вечорів, читацьких кон
ференцій, бібліографічних ог
лядів. До послуг читачів біп- 
ліоте’ь їм. Мам нове ького, <м. 
50-річчя Жовтня, і.м. Іооі.іе- 
аича. шо в Кіровоіраді, Сиіг- 
.іоаодсььої бібліотеки Ай І 
фонди дооре укомплектовані 
літера турок» з питань мисте
цтва, художньою, творами, шо 
утверджують комуністичні іде- 
а.'іи. прославляють героїчні 
революційні, бойові та трудо
ві традиції радянською наро
ду. Працівники бібліотек ак
тивно пнкорис ювуюі »• 1-Х. ІЦОб 
показати читачам ті величез
ні зрушення, які відбулись у 
житті народів Радянською 
(окну від часу минулих ви
борів.

Великий інтерес У МОЛОДІ 
викликав відкритий перегляд 
літератури «Обраї Батьків
щини в поезії, живописі. м>- 
знці», що відбувся У Кірово
градській міській бібліотеці 
і.м. .Kl-річчя Жовтня.

— Дякую нам, за піді
брану літературу.

— Будь лиска. До pe u, 
к.? забувайте, що завтра 
чергове заняття клубу но- 
бителів поезії...

ЗшіЧІІОЮ мірою сприя
ють формуПП'НІПО естетич- 
ииї с.макіз клуби за іи:е-

реса.мн. їх програми пе
редбач;.ют ь система і нчпе. 
поглиблене вивчення ма
теріалів про розвиток лі
тератури і мистецтва, про
паганду художньої та 
мистецтвознаі.чої літера
тури. Форми занять клу
бів — різноманітні: обго
ворення рефератів про 
творчість письменників І 
мит ціп. проведення диспу
тів, вечорі

Кілька років працкн клуб 
липні тс лі а прекрасного «лі
ра-» при Кіровоградській ми . 
киі <>ю ііоісці імені ’Лдмкоя- 
ського. Ного замигти збира
ють велику читацьку ачдиіо- 
рію. І уі проке ієно вечір «За
гарі о.’апі вогнемвідкритий 
иереглмд літера і\ри « Ленін
ськії >ч курсом миру і соці а- 
лііму-». підготовлено літера
тур по - му иічи> композиции 
« Цро їх мужність співанні« 
ІІІСІІ' ».

Подібні к :убн € в біб.ііоіе- 
ках оагзіьок районів ооласн. 
Цікава форма прилучення мо
лоді до мистецької спадщини 
наоукас все більше лричмль- 
ннкін.

— Кличко? Я бачив йо
го картину в Києві, в я.у- 
зеї українського мисте
цтва.

— Про Кото ось кого'.'
— Гик. Називається 

«Г. І. Котовсікий ліквідує 
банду Митюхіни».

Напевне, і не думай, 
іід) вія паш земляк...

ііже доброю традицією 
\ рокоті І Іозомпргород- 
ської районної бібліотеки 
стало збирання і пропа
ганда краєзнавчих маїс- 
ріа.тів, зокрема — про 
жігі ія і діяльність худож
ників, артистів, письмен
ників. що народилися в 
цьому районі.

Федором Клпчком — 
пишаються нозомпргород- 
ці. Він прожив трохи біль
ше три тяти років і за
гинув на фронті під час 
Великої Вітчизняної вій
ни. Та хоч житія худож
ника було коротким, він 
встиг залишіпи по собі 
творчу спадщину — по
слав перед смертю додому 
кілька своїх малюнків.

В читальному залі ра
йонної бібліотеки відбув
ся вечір, присвячений та
лановитому митцю.

В бібліотеках області 
постійно зростає інтерес 
читачів до мистецтва. Ро
бітники, колгоспники, 
службовці та учні пра
гнуть познайомитись J3 
скарбами світової та віт
чизняної мистецької спад
щини, прилучитись до пре
красного.

ГІоиад п’ятдесят тисяч 
при мірників мистецької 

літератури отримали 
читачі минулого року. А 
це _ п’ягдесяі тисяч кро
ків У ДІІВОСВІТ.

Л. КАМЕНЕВА, 
старшин бібліотекар 
науково-методичного 
відділу обласної біб
ліотеки імені 11. К- 
Крупської.

Уфімський російський драматич
ний театр з великим успіхом розпо- 
чзв гастролі в Кіровограді. В ре
пертуарі театру — п’єси класичні і 
на сучасну тематику. Творчий ко
лектив (головний режисер — заслу
жений діяч мистецтв РРФСР Г. Г. 
Гілязєв) відзначається високою май
стерністю виконання.

Перша аистава, з якою познайо
мились кіровоградці — романтична 
легенда І. Юмагулоза «Вигнана». 
Це хвилююча розповідь про кохан
ня башкирської дівчини Неркес і 
юнака Тимірхана. Це розповідь про

НЕПОКОРЕНА
боротьбу світлих людських почуттів 
над темним гнітом забобонів і ди
ких звичаїв, що панували серед 
племен башкирських кочівників. 
Чудово, повністю віддавшись ство
ренню образу, грали виконавці го
ловних ролей — молоді актори 
С. Акимоза і В. Терентьєв. Глибо
ким проникненням з образі вели
кою силою переконань і почутбз, 
схвилювала гра заслуженої артист
ки БАРСР X. Варшавської (Зумрад).

Запам'яталися чітко вималюзані

СИЛА ЛЮБОВІ
образи героїв, створені заслужени
ми артистами БАРСР Л. Беніним, 
В. Беніфандом, артистами В. Гоголе- 
вим, М. Ключником та іншими.

Вистава, сповнена високої при
страсті і чистих почуттів, зали
шає глибоке враження.

М. СЕМЕНЮК.
II д ф і» і о: сцена з вистали І. Юма- 

гу.іова <Вигнана».

Фото В. КОВПАКА.

ипмнрола; ти«ЛЮБИТЕЛІ «ГУЧЕОГО ВІДПОЧИНКУ»
З ранньої весни і до на

стання осінніх холодів лю
ди у вихідні дні залиша
ють міста — їдуть в ліс, 
на луки, до річки. їх ча
рують голоси птахів, при
ваблює чистим повітрям 
степ та приємна прохоло
да річок і водоймищ.

Але прикро буває ди
витись, коли окремі гру
пи «туристів» скоюють 
ганебні вчинки. Хіба лю
бов до рідного краю, ба
жання збагатити нашу 
природу може породжу
вати подібні картини: роз
биті пляшки, розкидані 
консервні банки, полама
ні дерева й кущі, зім'ята 
й вигоріла трава?.. Кожна 
така мандрівка «любиіе- 
ліз відпочинку» коштує 
надто дорого як рослин
ному, так і тваринному 
світові нашого краю.

Особливо страждають 
з’д браконьєрів мешканці 
лісу в кінці травня, у черв
ні. Адже цей період — 
«Сезон спокою в лісах». 
Саме тепер більшість на
ших пернатих друзів си
дить на гніздах.

У травні виводиться 
другий приплід зайців. В 
зелених хащах ховаються 
козуленятка.

Діти й дорослі, зустрів
ши з лісі безпомічне ко- 
зуленя, помилково вважа
ють його осиротілим і, 
щоб врятувати, забирають 
додому. Годують різним 
кормом, внаслідок чого 
тварина може загинути. 
Тож кращий вихід в таких 
випадках — не турбувати 
малят під час зустрічі з 
ними.

Всі любителі природи — 
комсомольці, піонери та 
школярі — повинні дбати 
про те, щоб у місцях роз
множення птаства й диких 
тварин ніщо не порушу
вало їх спокою.

Ю РОЗЕНШТЕЙН, 
інструктор обласної 
організації товарист
ва окорони природи.

реііиіо досвіду своїх ра
дянських друзів з Кіровоградіціпш, зо
крема, учасників IV засідання міжна
родного клубі молодих механізаторів, 
котре недавно відбулося в Добруджі.

Докладно знайомить болгарських чи
тачів з практикою соціалістпчпого зма
гання, його гласністю, порівіїяльпіспо

У ЧАСІ ПІКОМ IV засідання міжна
родного клхбу молодих мехаїїіза- 

торів у Толбухіні був й інженер кол+ 
госпу імені Чап.ієіР! Кіровоградської о 
району Віта тій Дчденко. Тема його 
виступу на молодіжній сторінці «По
лум’я.' — трудове виховання юнаків і 
дівчат.

Молодий спеціаліст ви-

ТОЛБУХІНЦЯМ
РОЗПОВІДАЄ
ВІКТОР ГАЛУШКА

в

світ.тює широке коло шпаїїь 
внутріспілкової роботи, оз
броєння учасників змаган
ня загальноосвітніми та по
літичними знаннями, наго
лошує, що, як правило,

результатів, досвідом переможці 
опублікована стаття секретаря Зна- 
м’яііського міського комітету .ЧКСМх 
Катерини Ківершік.

Aitrop іі.пюді.ті. 'іислеіші факт з діяльнос
ті 36 КОМСОМОЛЬСІ.КО-МОЛОДІЖІІІІХ колені ІІВІН 
ко.и огнів району, ttiicni і.иос, зокрема, досвід 
тракіорпої бригади коліс,сну імені Леніна, 
котра торік на круг одержала но 42.(1 цент
нера іерна > іекгара. Ііііпіаюрами багатьох 
патріотичних починань піістунилн комсомоль
ці господарств. Вони розпочали змаїашія під 
дсвідом »Кожен день четвертого. (Підначаль
ного року п'япірічки — ударний! », «Від 
кожного комсомольською гектара — сіо- 
ценгнеріїнн урожай кукурудзи» та ін.

«Комсомольська організація і моло
ді механізатори» — так назвав свій 
виступ в голбухінській газеті бригадир 
тракторної бригади колгосп) імені Ка- 
ліійші Олександрійського району Вік
тор Галушка.

«Особливого значення ми надаємо,— 
підкреслює він, — змаганню з механі
заторами передових колгоспів ііпичс 
районів області. В цьому році, ци- 
приклад, ми уклали договір з молодіж
ною тракторною бригадою, очолюва
ною ГероЕМ Соціалістичної Праці Ва
силем Моторним з колгоспу «Зоря ко- 
муніз uyt’ Повоархангельсь\ого району. 
Ми візьмемо на озброєння його досвід 
і и підвищенні куіьтури зі млеропства, 
і в організації ремонту Мишин, і в під
вищенні кваліфікації механізаторів*.

Далі В. Галушк і дІ;чігі>ся доспілим вихов
ної роботи і молоддю. Він веде мову про тс. 
шо комсомольський комітет колгоспу засну
вав перехідний мандат «.Переможець соціа
лістичного з.маїаіііін». який вручається за 
підсумками місяця юму механізатору, чиї 
пока піннії роботи ііанпиіііі н колективі. Іон, 
хіо перемагатиме протягом всього року, бу
де нагороджений грамотою, йому вручать 
цііінііп подарунок І премію нранліііни кол
госпу.

КОМСОМОЛЬСЬКІ ВІІрОиІІІІЧІ ко 
ЛЄКТІІВЇІ ОЧОЛЮЮТЬ молоді
• комуністи. .

« Комсомолів ькі органі
зації нашого району, — 
ііиіис Віталій Дяденко, — 

під керівництвом райкому Компартії 
Укриїни в тісному контакті з Кірово
градською дослідною і ільгоспс і ин- 
цією наполегливо здійснюють настано
ву ,\'.\7І' з'їзду КГ/PC щодо інтенсифі
кації сільськогосподарського ви ’тиб- 
ництиіі. Цікаво знані, що обласна стан
ція підтримує творчі зв'язки з дослід
ним інститутом пшениці ти соняшника 
в місті Генерал Топи в Толбухінськоео 
округу, а також з наукопо-дослідними 
центрами в Німецькій Демократичній 
Республіці, Румунії. Чехословаччпкі, 
Угорщині та ІСігослаїч'ї».

Публікацією статей радянських ме
ханізаторів — членів .міжнародного 
клубу — редакція молодіж'пи.х сторі
нок окружної і.-непі «Добруджапска 
трибуна» прагне .тпдово.шпя іи зростаю
чий інтерес голоу.хішіів до життя і а 
праці своїх молотих кіровоградськії< 
товаришів по змагаїпио

* ' • ♦
Разом з усії to країною готується до 

30-річчя соціалістичної революції в 
Болгарії комсомол Добруджі. В листі 
до редакції Діана Черногорова з м’я
сокомбінату «Родоііа» повідомляє про 
радісну подію — комсомольську орга
нізацію підприємства за досягнуті ус
піхи в праці та гроцадсько-поліпічній 
діяльпосчі па городжено почесною грл- 
могоіб ЦІх ДІхСМ.

Комсомольці .м’ясокомбінату Стефап 
Гспсв, Захарі Кпрякоз, Ілія Лазаров 
та інші правофлангові п’ятррічки — 
не ліпне самі добре працюють, я й на-» 
вчають новачків, які иопоіиіюіоть ро
бітничу сім’ю. ПрИІЦСІІЛ'бЮТТ» їм висок! 
якості будівників соціалізму.
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' У МУЗЕЙНІЙ вітрині — бу- 
* дьонівка. Овіяна степовими 
вітрами, вкрита пилом доріг 
громадянської, просякнута по
роховим димом. Кому належа
ла вона, хто ходив у ній б ата
ки на білогвардійців і петлю
рівців? Можливо, йому було 
стільки ж років, скільки нині 
тобі?..

Громадські музеї — нові за
клади культури. Вони відкри
вають широкі можливості для 
поповнення знань з історії на
шої країни, допомагають фор
мувати комуністичні переконан
ня, виховують любов до Рід
ного краю, Радянської Вітчизни. 
Тож виховні заходи, 
ганізовуються на бззі 
полишають глибокий

які ор- 
музею, 
слід у

свідомості юнаків і дівчат. А 
це — і уроки мужності, і вру
чення комсомольських квитків, 
і зустрічі з ветераннми партії 
та комсомолу, учасниками Ве
ликої Вітчизняної війни, і заду-

ІД БАТЬКІВСЬКОЇ
БУДЬОНІВКИ • ••
Про комсомольську славу розповість музей

шевні бесіди передовиків ви
робництва з молоддю.

За профілем громадські музеї 
різноманітні: історичні, краєзнавчі, 
літературні, ком-омо.іьсььої слави. 
На жаль, останніх и нашій області 
не густо. Л вже час комітетам ком
сомолу подбати про створення в 
кожному районі музеїв або ж від
ділів комсомольської слави, у вже 
існуючих, краєзнавчі«:;. Матеріалів 
для цього достатньо. Адже кожен 
куточок нашої країни багатий на 
події, всюди юнаками й Дівчатами 
писались сторінки славної історії 
Ленінського комсомолу, і НИНІ, ко
ли комсомол іде до свого ювілею 
— 50-річчя присвоение йому ім’я 
великого Леніна, слід подбати про 
те, щоб ні сторінки стали надбан
ням сьоіоднішьього молодого поко
ління.

З чого ж почати? Перш за

все, певно, слід створити діє
вий актив краєзнавців, які здат
ні були б очолити роботу по 

аналізу матеоіа- 
вам, безумовно, 
ветерани партії і 
учасники грома-

збиранню та 
лів. В цьому 
допоможуть 
комсомолу, 
дянської та Великої Вітчизняної 
воєн, передовики та новатори 
виробництва. Спогади учасників 
подій потрібно поєднати з гли
боким вивченням архівних ма
теріалів.

Експозиція музею має розпо
вісти про участь комсомолу 
району, міста чи села в бороть
бі за встановлення Радянської 
влади, за виконання планів пер

ших п’ятирічок, про участь 
комсомольців у захисті Вітчиз
ни і розгромі фашистів, у піс
лявоєнній відбудові народного 
господарства та комуністично
му будівництві. Основними пе
ріодами у житті комсомолу 
країни повинні визначитись те
матична структура музею, йо
го розділи.

Експонатами музею комсо- 
/лольської слави можуть стати 
комсомольські квитки перших 
спілчан, документи про участь 
комсомольців у бойових опера
ціях, будівництві фзбрик і за
водів, створенні колгоспів, фо
тографії, нагороди, особисті

речі, зразки першої продукції 
тої^о. Дуже важливо знайти в 
архівах і вивчити документи, 
прийняті центральними та міс
цевими партійними, радянськи
ми і комсомольськими органа
ми. Це можуть бути рішення, 
газетні вирізки, листівки, пла
кати.

Роботу по збиранню матері
алів для музею парто поєднати 
з походами місцями револю
ційної, бойової та трудової 
слави наших батьків, із зустрі
чами з учасниками подій, з 
дослідженнями історії вироб
ничих колективів, бесідами з 
ветеранами партії і комсомо
лу. Зібрані і старанно заното
вані матеріали і стануть осно
вою для побудови експозиції 
музею, який розповість про 
героїчні сторінки Ленінського 
комсомолу — вірного помічни
ка, резерву партії.

І. РЯБЦЕВ, 
завідуючий методичним від
ділом Кіровоградського об
ласного краєзнавчого музею.

• ДО 30-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ

БІЙ НА ОКОЛИЦІ
Скористайсь досвідом 11 ■ ■■ ■■

РАДЯНСЬКІ війська підійшли 
до околиці Харкові!. Першими 

сюди пробились бійці 93-ї гвар
дійської дивізії. Тут одним з пол
ків командував гвардії майор Гри
горій Панасович Рудпк, наш зем
ляк, уродженець селища Лслсків- 
ки. Перед полком видпілась висот
ка, поросла рідким чагарником. З 
неї добре було видно місто. Висо
тою володіли фашисти. Підтягнув
ши туди артилерію і побудувавши 
дзоти, вони тримали під вогнем 
все довкола.

Тричі кидались в атаку паші бійці, 
але кожного разу норок зустрічав їх 
щіЛьним вогнем. Майор Руднк. однії із 
найсміливішнх офіцерів дивізії, звер
нувся до бійців:

— Зі хіною підуть сто автоматників. 
Бажаючих прошу зібратися окремо.

Солдати знали Рудика ще з боїв 
у Сталінграді, бачили його в га
рячих сутичках під Прохорівкою. 
Бонн любили цього красивого, ве
селого офіцер;.’, і не вагаючись 
пішли за ним. Над степом пролу
нало:

— Зо мною, в атаку! Вперед!
В громі вибухів, кулеметних 

черг, як вихор неслися воїни впе
ред, закидуючп гітлерівців грача
тами. Кілька хвилин — і майор на 
висоті. Навколо чорніють розбиті 
кулеметні гнізда... Та надзвичайно 
стрімким було просування. Підроз
діли, які повинні булл підтриму
вати загін, відстали. Гітлерівці 
оточили Рудика і його бійців на 
висотці.
• Тривожна минула безсонна ніч... 
Пранні баї рине сонце поволі підіймало
ся з-за горизонту. Почався новий день 
боїв іце більш запекліших, ніж вчо
рашніх. Ворог намагався будь-якою

піною зім'яти жменьку наших солда
тів на висоті. Фашисти підкрадались, 
підповзали впритул. І тоді помічник 
командира старший лейтенант Алексеев 
вийшов їм назустріч, впритул стріляю
чи з пістолета.

А п Рудика патронів уже не було. 
Що робити? Раптом майор помітив, 
що в лощину до позицій гітлерівців 
спустились дві ліднодн, назаніажені 
боєприпасами.

— Алексеев, треба діяти!
І ось старший лейтенант з де

сятьма автоматниками кинувся до 
підвід. Закипів короткий, як бли
скавка, бій. Возії розбіглися по 
кущах. Поки німці опам’ятались ї 
ЕІдкрнлп вогонь по наших воїнах, 
ті вже тягли на гору ящики з па
тронами і гранатами. Бій продов
жувався. Не вщухав три доби.

І ось па допомогу відважним 
гвардійцям прорвались свіжі сили. 
Ворог не витримав, відступив. Ма
йор Рудик підвігся па весь зріст, і 
солдати почули його гучний голос:

— Вперед па Харків!
Солдати бігли за ним. розстрі

люючи відступаючих фашистів. 
Нарешті і перша вулиця передміс
тя, будинок шкіряного заводу. Ма
йор біжить попереду. Він підбігає 
до прохідної, піднімає червоний 
прапор. Вітеп розкрнлюе червоне 
полотнище. Перший паш прапор 
на вулицях Харкова!

Гвардії майору Григорію Руди
ку не пощастило дожити до шуто
го звільнення міста, до нашої ве
ликої Перемоги. Вііі загинув у 
боях за Харків 16 серпня 1943 ро
ку. Харків’яни свято бережуть 
пам’ять про відважного офіцера.

Ю. МАТІВОС,
краєзнавець.

і/ ЖД
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ХЛОПЦІ ЙДУТЬ
ДО АРМІЇ

У РОВНО ВІДБУЛИСЬ УРОЧИСТІ ПРОВОДИ ЮНАКІВ НА СЛУЖБУ В 
РЯДИ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ. ПЕРЕД 
ПРИЗОВНИКАМИ ВИСТУПИЛИ УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ, ПЕРЕДОВИКИ ВИРОБНИЦТВА. МАЙБУТНІМ ВОЇНАМ БУЛИ 
ВРУЧЕНІ НАКАЗІ! ВІД РОВЕНЧАН. А ТАКОЖ КВІТИ.

Иа фото: учениці середньої школи Л 15 вручають призовникам квіти.
Фото П. ЗДОРОВИЛА.

ВПЕВНЕННІСТЬ-ДО КІНЦЯ

Иа старті—сандружина
19 сільських сандружин минулої неділі вийшли на старт обласним 

змагань. Свою майстерність демонстрували 437 сандружинниць. 
Найвищу оцінку суддів на всіх етапах отримала дружина колгоспу 
імені Чкалова Петрівського району. Другі призери — дівчата з рад
госпу ІІІ-й Вирішальний Новгородківського району. Третє місце — у 
сандружинниць колгоспу «Україна» Знам’янського району.

І. СКРИННИК, 
наш громадський кореспондент.

Чотири роки тому воші прийшли у ІІовомиргородеьку 
ДіОСІН. Тренер Микола Петрович Барчепков знайшов 
ефективні методи виховання спортсменів. В школі-Іи- 
тернаті, де вони жили і навчалися, створили сприятли
ві умови для занять спортом.

Рік минув швидко, і тренер вивів своїх вихованців на 
килим. Шкільні змагання, боротьба на першість райо
ну. І почала складатися спорті ы а біографія кожного.

Через рік в змаганнях па першість області з класич
ної боротьби серед юніорів Микола Бугайов у своїй ва
говій категорії зайняв перше місце. А Микола Пасіка 
— друге.

Найбільш результативним для наших спортсменів 
став нинішній рік Микола Бугайов та Олексій Стель
мах стали чемпіонами на республіканських змаганнях. 
М. Бугзйсва зарахували до збірної УРСР, І він брав 
участь у всесоюзних змаганнях в Баку, де завоював 
другий приз.

М. СУХОВ, 
вчитель.

м. ПопомІіргород.

Студенти попереду
ф Три дві с Тернополі відбувалися зональні змаган

ня па першість республіканської ради студентського 
ДСТ «Буревісник» з футболу. Успішно виступила 
команда факультету фізичного виховання Кіровоград
ського педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, 
яка з рахунком 1:0 перемогла представників Одеського 
технологічного інституту. Набравши три очка із чоти
рьох Кіровограда! вийшли переможцями зони і здобу
ли право н числі чотирьох команд браги участь у фі
нальних поєдинках за звання чемпіона.

Иа стадіоні кіровоградського заводу «Червона 
зірка» тривали змагання з легкої атлетики серед 
команд спортивних клубів, результати яких входять до 
заліку ювілейної спартакіади обласного центру, при
свяченої VI Спартакіаді народів СРСР. Найбільшу 
кількість залікових очок набрали легкоатлети факуль
тету фізвиховання педінституту. Вони І стали пере
можцями цих поєдинків.

9 НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Для 
дітей. «На зарядку ставай». 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
*- Кольорове телебачення.

7) Наша адреса і те/іеФони
316050. ГСП, Кіровоград-50, еуп, Лунвчарського, 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 04187 

Для школярів. «Будильника. 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). 11.00 — 
«Музичний кіоск». (М). 11.30
— Кольорове телебачення. 
Сьогодні — День працівників 
легкої промисловості СРСР. 
(М). Виступ Міністра легкої 
промисловості М. М. Тарасо
ва. И.45 — Концерт. (М). 12.15
— Назустріч виборам до Вер
ховної Ради СРСР. (М). 12.30
— «Конкурс майстерності».
(Кіровоград). 13.30 — Худож
ній фільм «Казка про иаря 
Салтана». (М). 14.50 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 15.20 —
•Міжнародна панорама». (М).

Індекс 61 197. 

15.50 — Кольорове телебачен
ня. «К нему нс зарастет на
родная тропа». (Про восьмо 
Всесоюзне пушкінське свято 
поезії в с. Ліихайловському). 
(М). 17.10 — «На арені цир
ку». (М). 18.00 — Повніш. (М). 
18.І5 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 19.15 — Чемпіонат Євро
пи з боксу серед юніорів». 
(К). 19.55 — Кольорове теле
бачення. Вечір, присвячений 
30-річчю творчої діяльності у 
Великому театрі СРСР народ
ної артистки СРСР Галини 
Уланової. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М.) 21.30 — Ко
льорове телебачення. Продов-

Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня їм. Г. М Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 13241, 

женпя вечора. (М). По закін
ченні — повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 - 
Наша афіша. (К). 10.30 —
«Новоянорівська — ударна все
союзна будова». (Львів). 11.00 
•— Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Лев пішон з до
му». Лялькова вистава. (К). 
12.00 -- Художній фільм
«Юність поета». (К). 13.30 — 
«В ім'я миру». (Харків). 13.45 
— Сьогодні — День працівни
ків легкої промисловості. (К). 
14.15 — Концерт. (К). 15.00 — 
«Харків студентський». (Хар
ків). 15.30 — Програма науко
во-популярних фільмів. (Мї. 
1(5.30 — Спортивна програма.

• МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. і. Кировоград.

Тираж 59 700. 

(К). 18.15 — Кольорове телеба
чення. «Палітра». (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.45 — 
Кольорове телебачення. «Спі
ває Лариса Остапенко». (К). 
20.45 — «На добраніч, діїн!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Помилка резидента*. II се
рія. (К). 22.35 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОВЕДІНОК і
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.15- 

Республікаїїська фізпко-ма те
матична школа. (К). Ю-45 —
«Критерій пошуку — ефектив
ність». (К). 17.15 - Для дітей. 
Мультфільм. «Все шкере
берть». (К). 17.30 — Програма 
«Вісті». (К). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.20 
— «Людина і закон». (Кірово
град). 19.00 — На запитання 
телеглядачів відповідає член- 
кореспондент ДІЇ СРСР В. Г. 
Афанасьев. (Мї. 19.30 — Ко
льорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футболу. 

ЦСКА — «Зоря» (Ворошилов' 
град). В перерві — кіноварне. 
(М). 21.15 — Програма «Час». 
(М). 22.00 — Кольорове теле
баченні!. «Наша адреса — Ра
дянський Союз». (М). 22.55 —• 
Кольорове телебачення. «Спор
тивний щоденник». Тираж 
спортлото. (М). 23.20 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.0Л—« 
Телевізійний документальний 
фільм. (М). 16.30 — «Ленін
ським курсом». Всесоюзний 
репортаж. (М). 17.00 — «Бла
китна чашка». Телевізійний 
художній фільм. (М). 18.00 —4 
«Буржуазна демократія, міф I 
реальність». (К). 18.15 — Рек
лама. оголошення. (К). 18.30—' 
Концерт. (К). 19.00 — Пер*
шість СРСР з футболу. «Дні
про» — «Динамо» (К). (Дні
пропетровськ). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.15 —1 
Програма «Час». (М). 22.00 -* 
«Екран молодих». (К). 23.15-* 
Першість СРСР з футболу. 
•Карпати» — «Спартак». (II 
тайм). Відсозапис. (Лі.вівї, 
24.00 — Вечірні новини. (К).

Редактор Б. ПОГРІБНИЙ.
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