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Сьогодні, коли асі колії 
Злились в магістраль єдину, 
ПОДВИГОМ КОМСОМОЛІ! 
Пульсує серце країни. 
Відсурмило і відзагрззико. 
Відгриміло услід біді. 
Бути першими — наше правило! 
На те ми і — молоді. 
Звитяжно і безустанно. 
На заздрість чужим світам, 
В ентузіазмі БАМу 
Наша мужність зроста. 
У ритмі вагомих звершень, 
У величі прапорів, 
Гордо крокує четвертий, 
Наш визначальний рік. 
Подвиг і труд — перевірено! 
Юності — по ллечуі 
Творимо, ростемо і міряєм 
Совість — по Іллічу!

Людмила САПІТОНОВА.

ЯТ ЕРЕДДЕНЬ' кожного свята стає для 
** нас часом оцінки пройденого. Це 
утвердилось як хороша традиція, бо 
аналіз допомагає ясно бачити зроблене, 
упущення, перспективи завтрашнього 
дня. Ось і нині, в 56-у річницю народ
ження Ленінського комсомолу поглядом 
доросліших іце на один рік даємо оцін
ку своїм крокам.
'А рік нині особливий в житті юнаків 

і дівчат — вія позначений важливістю 
рішень XVII з'їзду комсомолу країни, 
вагомістю завдань визначального року 
п'ятирічки. Де б не трудилася, де б не 
вчилась зараз молода людина, для неї

РАПОРТ
В НОВИМ БАНКОМ

і

найпершім є — втілити в життя накрес
лення XXIV з’їзду КГІРС, рішення ком
сомольського з'їзду. ‘

Вчора закінчився звичайний робочий день в 
комсомольсько-молодіжній бригаді форму
вальників ливарного цеху сірого чавуну заво
ду «Червона зірка», де бригадиром Іван Іва
нов. Передсвяткова зміна. Хлопці виконали 
майже дві норми. Такий ритм роботи нелегко 
утримувати колективу, і па сгарті року вони 
пообіцяли не збавляти його. Тверде слово у 
ливарників це раз підкріплене вагомими діла
ми. Це попи до відкриття XVII з’їзду ВЛКСМ 
зобов'язалися виготовити понад план сто ти
сяч дисків висівних апаратів і в день початку 
роботи з'їзду рапортували про виконання сво
го зобов'язання.
її ЕРЕЛІК ударних справ робітничої 
д* молоді нашого району можна про
довжити. Хвиля соціалістичного змаган
ня піднімає сьогодні на гребінь псе нові 
і нові імена Ніші за дострокове вико
нання планів п’ятирічки борються 70 
комсомольсько-молодіжних колективів. 
На правому фланзі всесоюзного змаган
ня «П’ятирічці —- ударна праця, май
стерність і пошук молодих!» виступають 
відомі комсомольсько-молодіжні колек
тиви; бригади, очолювані Геннадієм 
.Брайловським, Віктором ІІедонасом, На- 
^1*ІМГтжИГИГ'1 іі тіііи'пішг,- ц.-. , - - - -

дією Щербань із заводу «Червона зір
ка», колектив водіїв об’єднання «:І\іро- | 
воградважавтотрано, де бригадиром | 
Петро Кохановський, комсомольсько-мо- ( 
лодіжні колективи магазину міськхарчо-3 
торгу № 2 і ЦУМу «Кіровоград». І як».{. 
правило, там, де ударна праця стала го- А 
ловким змістом життя колективу, зав-2 
жди є місце ініціативі.

Так, комсомольсько-молодіжна дільниця до-: - 
слідиого заводу особливого конструкторського^ 
бюро засобів вимірювальних мас, очолювана. § 
Надіром Якуповмм, виступила з ініціативою А 
розпочати трудову вахту, присвячену 70-річчю Т 
з дня народження Миколи Островеького. Ііа;§ 
підприємстві комітет комсомолу щоденно під-11 
бнвав підсумки змагання і результати висвіт-g 

лювалнсь на спеціально-А- 
му стенді. В дні вахти Ж 
комсомольці І молодь» 
працювали з найвищою & 
продуктивністю і доеяг-Ж 
ля відмінних результа-і 
тів — 23 жовтня колек-j 
тне заводу заверши« 
виконання річного зав
дання.

Ініціатива комсомоль
ців Кіровоградської кон

дитерської фабрики — -Високій якості —, 
комсомольську турботу!» стала конкретною 
відповіддю на рішення XVII з'їзду BJIKCM. 
Результати почину заслуговують доброго сло
на. Адже минуло небагато часу, і цукеркам 
«Ятрань» було присвоено державний Знак 
якості. -

Трудове виховання молоді Ленінський 
райком комсомолу .з найперших днів 
сво£Ї. роботи поставив на чільне місце. 
Зараз понад півтори тисячі молодих ро
бітників носять високе звання «Ударник 
комуністичної праці», близько трьох ти
сяч борються за це звання, 112 комсо
мольців району вже завершили свої осо
бисті п'ятирічні плани. На меті маємо 
розробити умови соціалістичного зма
гання спільно з Кіровськнм райкомом 
комсомолу, бо хоч Інгул став кордоном 
районів міста, та трудова молоді, п 
обидва його береги робить спільну спра 
ву — щодня, щозміни наближає час за 
вбршення виконання планів дев’ятої п’я 
тирічкн.

В. ДЕМЧЕНКО, 
перший секретар Ленінською рай
кому комсомолу міста Кіровограда,

ЗАВДАННЯ п’ятиріч-
- V ки — за три з поло

виною рокиї» — так вирі
шили члени комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву верстатників. І слова 
свого дотримали: нині ви
пускаємо продукцію в ра
хунок наступної п’яти
річки...

За підсумками соціа
лістичного змагання у 
третьому кварталі аизна-

ЗВІТУЄМО ТОБІ, 
' КОМСОМОЛЕ!

Рівняємось 
на гвардійця 
Максимова

КОРОВАЙ з рук молодих
Спятковий настрій, радісні усмішки, дружній потиск рук... 

учасники ХНІ обласного зльоту учнівських виробничих — гордість ком
сомолу області.

(Матеріали про роботу зльоту чигайте на 3-й стор.;.
Фото В. КОВПАКА,

пального року ми були 
а числі перших серед 
комсомольсько-молодіж

них бригад району. Нині 
на нашому робочому ка
лендарі — квітень 1976 
року. А щомісяця ми ви
конуємо майже по півто
ра завдання. Всі члени 
бригади працюють по- 
ударному, всі навчаю
ться: в школах робітничої 
молоді, в технікумах.

Рівняння тримаємо на 
бригадира Віктора Мак
симова, якого нещодавно 
нагороджено золотим зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п'ятирічки».

Д. ШАПОВАЛ, 
коваль бригади вер
статників Головного 
заводу виробничого 
об'єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрія».

м. Світловодськ.

ВІВТОРОК

ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ
25 жовтня у Москві відбувся другий пленум ЦК ВЛКСМ. Його відкрив перший 

секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникоз. З доповіддю «Про проведення обміну ком« 
сомольських квитків» виступив секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

Доповідач підкреслив, що наступний обмін документів є важливим організацій* 
но-політичним заходом, який стосується всіх комсомольських організацій країни« 
Обмін документів — це своєрідний огляд сил, сувора і вимоглива перевірка того, 
як кожна комсомольська організація виконує рішення XXIV з’їзду КГіРС і XVII з'їз
ду ВЛКСМ.

Глибоко символічно, відзначив Б. М. Пастухов, що на обкладинці нового комсо
мольського документа буде портрет Володимира Ілліча Леніна. Уже 50 років з честю 
і високою гідністю носить комсомол ім'я великого вождя. Сьогодні в рядах ВЛКСМ 
34 мільйони юнаків і дівчат, об'єднаних палким прагненням вчитися, працювати Іі 
боротися по Леніну.

Пленум затвердив план заходів по шефству комсомолу над будівництвом Бай- 
нало-Амурської залізничної магістралі, меліоративним і сільським будівництвом 
Нечорноземної зони РРФСР.

У роботі другого пленуму ЦК ВЛКСМ взяли участь відповідальні працівники 
ЦК КПРС, секретарі ЦК ВЛКСМ, перші секретарі ЦК ЛКСМ союзних республік, край
комів, обкомів комсомолу, працівники культури і спорту.

(ТАРС).

Безперебійие йде продукція С альпійського цукрозаводу — ударної комсомольської будови 
області Пуск першої черги підприємства разом з цим колективом будівельників прискорював 
І комсомолець Павло Раенко. Зварювальні роботи, виконані ним. завжди отримували високу 
оцінку спеціалістів. . Л₽м«,лл.<»

На фото: Павло РАЄНКО. Фото ЗЕМНОРІЯ.
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тол о лий комунар* .? с тор

НЕ МАЮ ПРАВА

орденоносною

НА ШВСИЛИ

У НАШИХ ДРУЗІВ 
ПО ЗМАГАННЮ 
БАШКИРСЬКА АРСР

Мін механізаторський досвід иевеликни. ІІншшні жнива — треті. 
Але саме воші стали для мене і для мого помічника Муніра Фа.,!.т.. 
ва пам’ятними. Ми перевиконали своє соціалістичне зобов’язання і 
замість 5 тисяч центнерів намолотили 5793 центнера.

У важку хвилину нам завжди допомагали взаємовиручка, добре 
слово старших товаришів,

Я не мав права працювати па півенлп. Перед збиранням мене 
прийняли кандидатом в члени КГ11Ч2. Таке велике довіра комувісіів 
нашого колгоспу надихало мене в труді.

Взимку я працюю па вівцефермі, готую корми. Минулої зими моя 
дробарка не знала перебоїв. І цього року, як тільки відремонтую ма
шину і поставлю па зимове зберігання, піду на ферму.

Ми всі — молоді механізатори і тваринники — робимо вагомий 
внесок в успіхи рідного колгоспу.

Р. САФІІІ, 
комбайнер колгоспу імені Мічу ріпа, Тунмазинського району.

Напередодні свята Ленінського комсомолу в редакцію газети «Молодий комунар» 
працівники Бобринецького райкому комсомолу принесли два листа. Зважаючи на їх 
важливість у справі комуністичного виховання молоді, друкуємо еиклад цих листів

Йти в ногу з корчагінською

ЗВІТУЄМО ТОБІ, 
ЛЕНІНСЬКИЙ 
комсомол

Від комбайну— 
до заводу

Завершується збиран
ня цукрових буряків на 
ланах колгоспу імені 
Мічуріна. Добрий уро
жай виростили тут у 
третьому відділку — ко
жен гектар видає по 
280—300 центнерів. Ком
сомольці, які зобов'яза
лися зібрати врожай без 
втрат швидкими темпа
ми, дотримують свого 
'слова, Валентин Чернюк 
та Валеніин 
без затримки 
корені від 
який водить В. Мельник. 
Ударно трудяться на 
транспортуванні цукро
вих буряків молоді ко
муністи Вячеслав Чор- 
нобай та Іван Швець, 
комсомольці Олександр 
Нагернюк та Олег Заго- 
родний. Першість на 
збиранні утримує ком
сомолець Георгій Бак, 
котрий виконує щозміни 
по півтори норми.

Л. ПОЛІЩУК, 
паш громадський 
кореспондент.

с. Журавлипка 
Головапівського 
району. ,

Коробко 
відвозять 

комбайна,

і ко- 
" муністичним ідеалам, готов
ності до звершення подвигу на 
поклик партії і Вітчизни вилилося 
хвилююче святкування 70-річчя з 
дня народження вірного сина Ра
дянської Батьківщини, полум яко
го письменника, безсмертного 
бійця Миколи Островського.

Кожен комсомолець, кожна мо
лода людина в ті дні запитували 
себе: «А як я прожив життя, щоб 
не палила ганьба за прожиті 
роки?».

Комсомольці і молодь Бобри- 
нецького району Кіровоградської 
області у дні ссяткування 70-річчя 
з дня народження автора 
безсмертного роману «Як гарту
валася сталь» теж подумки зро
били звіт перед комсомольськи
ми лавами, де на правому 
був Микола Островський.

20 членів Ленінської 
Молоді нараховувалось у 
му комсомольському 
Бобринеччини, разом з комуніста
ми вони, як і покоління Павла 
Корчагіна, боролися з куркуль
ськими бандами, з голодом, з 
безпритульністю сиріт. Не одному

у ДЕМОНСТРАЦІЮ вірності
* KA VuirT MUMU AA І Л АД ПЛ/Л ГО

Близько П’ЯТИСОТ 
великовагових

Напруга, з якою тру
дяться робІГПІІКИ ЛОКО
МОТИВНОГО депо етапнії 
Помічна, не спадає і во
сени. За підсумками 
соціалістичного змаган
ня за дев’ять місяців 
визначального року пер
шість серед молодіжних 
колективів підприємства 
виборола комсомольсько- 
молодіжна колона Вале
рія Думанського.

Молоді залізничники 
провели 485 великоваго
вих поїздів, зекономили 
14 356 кіловат-годин 
глек гроспергії, перевез
ли попад план 154 тисячі 
447 тонн народногоспо
дарських вантажів.

М. ЧАЙКА, 
інструктор Добро- 
вслнчківського рай
кому комсомолу.

Миколи

Спілки 
першо- 

осередку

фланзі

з них обірвала буремну молодість 
куля злісного ворога Країни Рад. 
Та наступні покоління молодої 
гвардії високо піднесли прапор 
комсомольської слави. Це видно 
на прикладі трьох чисельних ком
сомольських організацій — Боб- 
ринецького сільськогосподарсько
го технікуму,- районного об’єд
нання «Сільгосптехніка», колгоспу 
імені Котовського.

В стінах технікуму на револю
ційних і трудових традиціях вихо
вувався вірний син Ленінського 
ко/хсомолу Василь Порик, якому 
за безсмертний подвиг в боротьбі 
з фашизмом присвоєно високе 
звання Героя Радянського Союзу, 
який став національним героєм 
Франції. Героями Радянського 
Союзу в боротьбі з ненависним 
ворогом стали вихованці комсо
мольської організації технікуму 
Опанас Іванченко та Іван Кале.т- 
дюк. Заслуженим агрономом рес
публіки, Героєм Соціалістичної 
Праці стала вихованка закладу 
Лідія Цимбал.

Більше, ніж за п'ятдесят років існу
вання технікум підготував бЛИІІЖО 
5 тисяч спеціалісті» сільського госпо
дарства. Його комсомольська організа
ція, яка налічує тепер 4 мі членів Спіл
ки, гідно продовжує сланні традиції 
перших поколінь молодих ленінців. Се
редній ба.і успішності становить 4,11, 
учні беруть активну участь у громад
ському житті: взяли шефство над пар
ком поїііів-внзволи гелів, допомагаюіь 
місцевому колгоспові, є народними 
дружинниками. Своїми силами поста
вили драматичний тйір про Василя ГІо- 
рика «Лейтенант Базіль», щороку бу
вають на батьківщині героя. Тут про
водиться значна робота з військово- 
патріотичного виховання, розвинуто ді
йове наставництво.

Гордість районної організації — ко
лектив робітничої молоді з районного 
об’єднання «Сільгосптехніка», яка по
дає приклад високопродукінвіїої праці 
в боротьбі за виконання вародногосію-

дярськії.х планів ддв’яюї п’ятирічки. 
Тут трудяться 82 комсомольці. Енту
зіазм молоді оідбнваєіься па конкрет
них справах. План трьох з половиною 
років по випуску продукції викопано 
на 105,2 проіісніа, та дсв'яіь місяців 
цього року — на 104.9. План росту 
продуктивності праці виконано на 103,2 
процента. Тут широко розгорнута тех
нічна творчість молоді. Лише протягом 
двох кварталів визначального 
п'ятирічки подано 27 
ських пропозицій, впровадження 
дало 7020 крб. економії, 
для виготовлення 
скопе груйовапий 
демонструє гься 
Москві.

128 членів 
імені Котовського працюють 
вирішальних 
цтва. 42 з них 
і бодіялуи, 60 юнаків і дівчат пра
цюють у тваринництві. Комсомо
лів колгоспу зробила гідний вне
сок у трудові звершення, допо
мігши виростити високий уро
жай — 100 тисяч центнерів хліба. 
Особливо відзначилася на виро
щенні багатої ниви комсомоль
сько-молодіжна тракторна брига
да № 2 (групкомсорг Олександр 
Єрмаков). Молоді доярки Марія 
Сережко і Роза Карпюк дссягли 
майже 3-тисячного надою молока . 
на корову від закріплених груп.

Комсомольська оріанізація господар
ства веде значну роботу з військово- 
натріо пічного виховання серед молодих 
хліборобів. ІІа цс їх запалює приклад 
славних земляків — Героїв Радянсько- 
ю Союзу Д. М. Осадчого та І. 
дика, які загинули смертю 
у боях за визволення рідної 
України. Ім’я Івана Індика 
несене в списки обласної 
ської організації.

ААи знаємо про великі заслуги 
Шепетівської районної організації 
в справі виховання комсомоль
ських поколінь. Подвиг її вихо
ванця Миколи Островського став 
початком славних справ комсо-

року 
раціоиа іізатор- 

яких 
Нині верстат 

важливої де і а ті, 
молодими умільцями, 
на ВДІІГ СРСР у

ВЛКСМ колгоспу 
на 

ділянках виробни- 
с механізаторами

С. lit— 
відважнпх 
Радянської 
навічно за- 
KOMCOMO. IB-

молу відомої в усіх куточках на
шої Батьківщини легендарної Ше
петівки. Орден на комсомоль
ському прапорі шепетівцю — 
всенародне визнання звершення 
цього подвигу в роки громадян
ської і Великої Вітчизняної восн, 
в комуністичному будівництві.

Комсомольці і молодь Бобри- 
нецького району виступають сьо
годні з пропозицією укласти з 
комсомольцями і молоддю слав
ної Шепетівки договір на соціа
лістичне змагання, яке має послу
жити справі патріотичного вихо
вання юнаків і дівчат, їх найактив
нішій участі в самовідданій праці 
на благо Радянської Вітчизни. По
змагаймося в навчанні, в труді, у 
фізичному загартуванні!

Вінцем такого змагання могли б 
бути його підсумки на честь дня 
народження Миколи Островсько
го або чергових роковин народ
ження Ленінського комсомолу. 
Ми сповнені готовності віддати 
всю молоду енергію, свої знання 
і вміння, своє комсомольське 
натхнення, щоб іти в ногу з одним 
із випробуваних загонів комсомо
лу Країни Рад — Шепетівською 
орденоносною комсомольською 
організацією.

Цього листа
перший секретар 
кого РК ЛКСМУ 
ВАН, секретар 
ської організації
подарського технікуму А. РО- 
МАНЮК, 
мольської 
об’єднання
В. ТРАЛ\БОВЕЦЬКИЙ, сек
ретар комсомольської органі
зації колгоспу імені Когоь- 
ського Н. БОЙКО.

підписали:
Бобринсць- 

О. РОЖКО-
КОМСОМОЛЬ- 

СІЛЬСЬКОГОС-

секретар комсо- 
організації рай- 
«Сільгосптехніка»

ШЕПЕТІВЦІ ПРИЙМАЮТЬ ВИКЛИК!
Микола Островський і Павло Корчагіп. 

Автор і його герой крокують поруч, скла
дають нерозривне ціле в житті багатьох по
колінь радянських людей. У них вчилися 
мужності, наполегливості, цілеспрямованос
ті воїни Великої Вітчизняної, будівники 
повоєнної доби, герої цілинної епопеї. Свід
ченням неперехідного впливу на підростаю
че покоління — є масовий корчагіпськіїн 
рух. боротьба комсомольсько-молодіжних 
колективів за право носити ім’я 
Островського і Папки Корчагіна.

Закономірно, що виник цеп рух 
починалась трудова біографія 
Островського — на Шепетівському заліз
ничному вузлі. Першою завоювала ім'я 
іпісьмешіпка-земляка паровозна колона ло
комотивного депо. План перєвезеїпія на
родногосподарських вантажів у восьмій 
п'ятирічці локомотивнпки викопали майже 
на рік раніше. Значно випереджається і ка
лендар дев’ятої п'ятирічки.

Ім'я Миколи Ос і ровського носить і комсомоль
сько-молодіжна зміна маневрового диспетчера 
В. Дем'янока. Працюючи під девізом «Вчора — 
рубіж нова гора, сьогодні — комсомольська нор
ма», зміна досягла продуктивності прані, перед
баченого на кінець п'ятирічки, і з початку п'япі- 
річкн підправила З.Ь мільйона гони надпланових 
ванта ж і и.

Корчаї інськіпї рух одержав прописку па ИІепс- 
тівгько.му цу крокомбіиа і і. Зараз 1-І комсомоль
сько-молодіжних колективів 111 е її е і і н пі и 1111 носінь

ім'я Миколи Островського та Папки Корчагіна, 
В5 — змагаються за право носити його.

Так, на комсомольських зборах молоді робітни
ки Шспетівського вагонного депо вирішили боро
тись за дострокове виконання завдань п’ятирічки, 

огол одііі її п 
підвищення 

. ___ культурного
рівня. Збори загвердпліг «Кодекс корчагінци» — 
принципи, якими повинен керуватися кожний 
член комсомольсько-молодіжного колективу, кож
ний юнак * дівчина, які борються за звання «Кор- 
■іагіпець». »

Право називатись корчагішьким одержує 
молодіжний колектив, всі члени якого ви
бороли звання «Корчагшсиь». Це підняло 
на вищий рівень індивідуальне трудове су
перництво, викликало злет творчої актив
ності, творчий підхід до роботи, пошук но
вих. більш ефективних шляхів вирішення 
виробничих і технічних завдань, боротьба 
за економію — пі принциші стали визна
чальними па новому етапі корчагіпського 
руху.

Вагомий доробок у скарбницю трудових здобут
ків внесли 53 комсомольсько-молодіжних КО.ТСК- 
тнпн, що працюють в сільському господарстві. У 
соціалістичному змаганні, присвяченому 70-річчю 
з дня народження Миколи Островського. попере
ду йдуть комсомольсько-молодіжні колективи 
колгоспів імені К. Маркса. «Більшовик», імені 
Орджоїіікідзе, імені Ка.тіпіна. Серед корчагінців 
70-х років — механізатори колі оспу імені К. Марк
са Володимир Аліпоанч та Яків Паляниця, Воло
димир Кирилюк та Василь Свирдюк з колгоспу 
імені Ка.тіпіна та багато інших.

підвищення продуктивності праці, 
марксистсько-ленінською теорією, за 
загальноосвітнього, технічного та

Високо оцінила Вітчизна революційні і бойові 
заслуги, самовіддану працю іоепстівськнх комсо
мольців. На прапорі міської комсомольської ор
ганізації гордо сііє орден Червоного Прапора, по
над 9000 комсомольців міста і району свито бере
жуть і примножують ставні бонові і трудові тра
диції Корчагіпського краю.

1 ми горді тим, іко ім’я Миколи Остроя- 
ського, його подвиг служать прикладом у 
справі виховання не тільки молоді нашого 
району, а її республіки, всієї країни. Ось і 
нещодавно, в дні святкування 30-річчя внз- 
вслеипя Радянської України від німецько- 
фашистських загарбників, комсомольці і 
колоди Бобринецького району Кіровоград
ської області звернулись до нас і пропози
цією провести огляд комсомольських орга
нізацій Бобринецького та Шспетівського 
районів, заключити договір па змагання в 
праці, навчанні, ідейному і фізичному гарті. 
Обговоривши лист, мп з радістю приймає
мо цей виклик і впевнені що цей огляд, 
трудове суперництво молоді наших районів, 
обмін кращим досвідом виссе свій вкладу 
розвиток наших комсомольських традицій, 
в справу комуністичного виховання під
ростаючого покоління.

Від імені комсомольців і молоді Ше- 
петівського району: Володимир ШПИ
ГОВАНИЙ — перший секретар Шепе- 
іівського МК ЛКСМ України, Андрій 
ІУДЗИК — секретар комітету комсо
молу Шепетівського технікуму по під- 
юговіїі бухгалтерів і економістів, Яро
слав І УМЕНЮК — секретар комітету 
комсомолу Шепетівського райоб єднан
ня «Сільгосптехніка».

Цими листами Бобринецька і Шепетівська районні організації заключили договір 
на соціалістичне змагання. Напередодні дня народження Ленінського 
у шепетівців побувала делегація Бобринецького району. Про цю поїздку «Молодий 
комунар» розповість в наступних номерах. Перший підсумок змагання 
зроблять напередодні 30-річчя Перемоги.

комсомолу

організації
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КОРОВАЙ
МОЛОДИХ

З РУК
В КІРОВОГРАДІ ВІДБУВСЯ 

XIII ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ 
УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ 

БРИГАД ТА ШКІЛЬНИХ 
ЛІСНИЦТВ.

Погляди всіх були приковані до 
нього. Рум’яний, мов сонце, запаш
ний, мов степ у хвилини весняного 
розвою, він гордо вОзвиїпався па 
рясній вишиванці білосніжного руш
ника, і весь зал у сотні дужих дзвін
ких долонь гворив хвалу його уро
чистому тестю. Аплодували всі, бо 
в тому короваї, який підносили пре
зидії зльоту, кожен бачив і часточку 
своєї праці. То б\ в хліб, вирощений 
своїми руками.

З гордістю дивилися па коровай 
Віталій Поповкін і ного друзі з Ко- 
мшнуватської середньої школи. Рука
ми членів їх виробничої бригади ви
рощено цього року по 56,3 центнера 
озимої пшениці на кожному гектарі 
шкільного поля, 72 центнери зерна — 
врожайність кукурудзи, 25,1 — со
няшнику. Врожай, гідний славних 
традицій хліборобів Новоукраїнщи- 
ин! Як спогад про творчість, коро
вай — для хащуватців. Щороку кол
госпом «Україна» впроваджуються у 
виробництво результати дослідів, які 
проводять учні, внаслідок чого знач
но зросли врожаї в господарстві. А 
для Люди Настенко з Гайворонщи-

нн — то спогад про серпень, про гі- 
таловські поля, на яких вона і її дру
зі по команді вибороли звання чем
піонів України серед юних механіза
торів. Та й кожен, звідки б він не 
приїхав до обласного центру — з 
Новгородця чи Богданівни, Липпяжки 
чи Днмптрівки, з будь-якого куточка 
нашого хліборобського краю, привіз 
із собою спогад про ударну пращо 
школярів на полях визначального ро
ку дев'ятої п’ятирічки.

— Герої хліборобських ланів на
шої області, — сказав у своїй допо
віді завідуючий обласним відділом 
народної освіти Д. 10. Стель.мухов,— 
можуть гордитися своєю зміною. Па 
дев’яти тисячах гектарів шкільного 
поля вирощено високий врожай ози
мої пшениці, кукурудзи, цукрового 
буряка, соняшнику, картоплі. Ці пло
щі стали справжньою творчою лабо
раторією колгоспів, радгоспів, науко
вих установ, окремих вчених, за зав
данням яких тут було поставлено 
близько 300 дослідів. Понад 500 гек
тарів зелених насаджень доглядають 
юні лісівники, з успіхом працюють 
школярі па фермах. Можна сказати,

що майбутнє нашої землі в надійних, 
працьовитих руках.

Турбота про землю, про її завтраш
ній день стали темою великої, діло
вої розмови па пленарному засіданні 
зльоту. Про неї говорив, відкриваючи 
зліт, другий секретар Кіровоградсько
го обкому комсомолу А. ІІовицькпй, 
про леї — виступи заступника голови 
Кіровоградського облвиконкому М. 1. 
Куроп’ятппка, делегата XVII з’їзду 
ВЛКСМ трактористки з Устшіівсько- 
го район}’ Ніни Васильєвої, заступ
ника директора Кіровоградської до
слідної станції А. Л. Ткачеика. Ус
піхами своїх колективів, планами па 
майбутнє поділилися члени виробни
чих бригад області, їх керівники.

Цього дня було відзначено прашо 
кращих — 12 колективів виробничих 
бригад і лісництв області, близько 
двохсот юних виробничників отрима
ли нагороди. Виробнича бригада 
] Іовгородківської середньої школи 
А® 2 здобула перехідний Червоний 
прапор Кіровоградського обкому 
Компартії України та облвиконкому.

— Станемо гідними спадкоємцями 
хліборобської слави батьків, слави 
знаменитого хлібороба, нашого зем
ляка Олександра Васильовича Гіта- 
лова — пролунали в залі слова звер
нення учасників зльоту до школярів 
області.

...А свідченням вагомості тих слів 
сяяв па столі президії великий, рум’я
ний коровай хліба, вирощеного свої
ми руками.

О. РАКИ І, 
спецкор «Молодого комунара».

Каш конкурсподвиг
Микола СТОЯ II

Гаїнка
з Гаївки

ВИСТУПАЄ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ансамбль «колос* ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ ім. жовтня КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗА
ВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА». Фото В. КОВПАКА.

ДО вивчення життя і ді
яльності В. І. Леніна 

звертаються мільйони лю
дей у всьому світі. Вони 
хочуть знати все про Во
лодимира Ілліча, про його 
теоретичну і революційну 
діяльність, про його осо
бисті якості вождя і лю
дини. Враховуючи це, Ін
ститут марксизму-ленініз- 
му при ЦК КПРС видає 
багатотомну хроніку, в 
якій рік за роком, день за 
днем, а часто і за година
ми прослідковується жит
тя В. І. Леніна.

Праця над біохроні- 
кою — багаторічний і різ
номанітний труд. Адже 
В. І. Ленін жив у багатьох 
країнах, написав величез
ну кількість книг, бро
шур, статей і листів. У 
нього більше 150 псевдо
німів. Він працював біль
ше, ніж у 50 найбільших 
бібліотеках світу.

При написанні своїх 
творів Володимир Ілліч 
використовував близько 
16 тисяч різноманітних 
джерел 20 мовами, публі
кував їх в багатьох ле
гальних і нелегальних ви
даннях в Росії і за кордо
ном, зустрічався і листу
вався з тисячами діячів 
російського і світового 
революційного руху, брав 
участь в роботі багатьох 
конгресів, з їздів, конфе
ренцій і засідань.

Збирання і виявлення 
фактів для хроніки — ро
бота багатьох колективів.

Всі факти а біографіч- 
Ч____________ ——

ній хроніці розташовую
ться в хронологічній по
слідовності. Датовані во
ни до 31 січня (14 лютого) 
1918 року подвійним сти
лем: старим і новим, а з 
14 лютого 1918 року — 
лише новим.

Ульяновою, Д. І. Ульяно- 
вим та ін.), а також тим, 
які були написані ще за 
життя В. І. Леніна, особ
ливо ж, в основу яких 
покладені щоденники і 
подібні їм записи.

В томах біохроніки на-

ЛІТОПИС 
ВЕЛИКОГО
ж и т т я

Кожен факт життя і ді
яльності В. І. Леніна під
тверджується у виданні 
найбільш авторитетними 
науково вірогідними дже
релами, як опубліковани
ми, так і тими, що збері
гаються в архівах. Це, 
перш за все, твори і до
кументи самого В. І. Лені
на, партійні і державні 
документи, статті, промо
ви, листи сучасників і со
ратників вождя, а також 
періодичні видання.

Мемуарна література, 
як правило, використовує
ться с поєднанні з іншими 
джерелами. Перевага на
дається спогадам, написа
ним людьми, які дуже 
близько знали В. І. Леніна 
(Н. К. Крупською, А. І.

водяться сотні фактів про 
нерозшукані до цього ча
су статті і листи Володи
мира Ілліча. На основі де
яких прямих і побічних 
згадок про них вдалось 
встановити зміст деяких з 
цих документів, а іноді 
навіть і назви статей.
□> АРАЗ вже вийшли з 
** друку перші чотири 
томи біографічної хроніки 
В. І. Леніна, підписаний до 
друку п’ятий, ведеться ро
бота над іншими. В томах 
розповідається про дитя
чі, юнацькі роки Ілліча., 
показується безприкладна 
за складністю і обсягом 
діяльність В. І. Леніна в 
різні роки життя.

В біохроніці розкрита і 
теоретична діяльність В. І. 
Леніна. Геніальний висно

вок В. І. Леніна про мож
ливість перемоги соціа
лізму спочатку в небага
тьох або в одній, окремо 
взятій країні, став неоці
ненним внеском в теорію 
марксизму.

Зміст четвертого тому 
висвітлює діяльність Во
лодимира Ілліча в пе
ріод боротьби за перехід 
□ ід буржуазно-демокра
тичної революції до рево
люції соціалістичної. Тут 
вперше використовуються 
раніше не опубліковані 
виписки з швейцарських, 
німецьких, італійських, ан
глійських, французьких 
газет, зроблені В. І. Лені
ним в Цюріху в березні 
1917 року. Виписки ці зна
йомлять з лабораторією 
ленінської думки, показу
ють його вміння вибрати 
з величезної кількості 
фактів найважливіші, які 
найбільш точно і повно 
характеризують позиції 
різних політичних партій і 
груп, а також розстановку 
класових сил на даному 
історичному етапі.

Біохрочіки яскраво свід
чать, що все життя В. 1. 
Леніна було присвячене 
одній великій меті — бо
ротьбі за щастя трудово
го народу, за справу ро
бітничого класу, за кому
нізм.

М. ВАССЕР, 
старшин науковий 
співробітник Інсти
туту марконзму-лс- 
ніиізму при ЦК 
КПРС.

УРИВОК З ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПОВІСТІ 
«КІРОВОГРАДСЬКА СОНАТА»

їй бп матір’ю бути, пригортати дитя до грудей, їй 
би наспівувати колискових пісень....

Бо любов не визнає ніяких обмежень, сміється над 
суворими заборонами, не зважає ні на кров, пі на 
війну, і у громовицю приходить раптово, несподіва
но, вражаючи дзоє юних трепет них сердець...

1 —
А КУПО ВАШІ її Кіровоград — у незмірному го- 

рц и Ty3j ] вночі, і вдень не змовкали постріли 
за містом.

Бо за. вбитого німецького солдата — гинули сто 
заложників. 1 хто робить замах на фашиста, той бу
де розстріляний, бо ;за знайдену радянську лие- 

• тівку, за перерізаний телефонний провід, за ходіння 
після шести годин вечора— розстріл, за переховуван
ня підозрілих осіб — розстріл, бо те, що кіро- 
воградці живуть — розстріл, розстріл, розстріл... 1 не 
ЗМОГЛИ СПІНІНГИ тієї нелюдської наруги, того звірячо
го свавілля ні осінні дощі, ні зима холодного сорок 
другого року. . .

А як зазеленів лист на.деревах, прийшла нова чор
на біда, прийшло в Кіровоград нове нечуванс лихо.

Людолови зганяли па станцію синів і дочок фрон
товиків, замикали в загратовані товарні вагони і вез
ли, везли па захід;

Все частіше влаштовувалися в місті облави.
Спершу він ииули па видних місцях величезні мп.іюіікн- 

оголошеїіня. На ножному — «німецький ран». І повні облуди 
слова: «Молоді, юні українці! Бо будете п'ять разів па день 
їсти. Вас чекає легка робота! Ви пізнаєте пслнку культуру 
Веліікокімсч-іннн...».

Слона з медовим завершениям: 
«Українські брати і сестри!..».
Та у відповідь — те більший вогонь презирстві. 

Юнь не бажала пекла і каторги, не хотіла ні чужого 
явора ні калині!. 1 звір вишкіряв ікла:

«Коли ж хто-пебудь з вас, українські брати і се
стри. не захоче поїхати, зазнає кари воєнного часу— 
буде розстріляний!».

А підпільники несли свої листівки:
«Дорогі товарищ і!
Ваші брати, батьки, спин, чоловіки не шкодуючи 

життя, борються проти клятих фашистів. Вони зна
ють, що ви оііемагаєте під тяжким гніїом німецької 
влади. Усіма счетами намагаються прискорити ваше 
визволення. Воші чекають і від вас допомоги.

Яку ви дасте відповідь їм па запитання: «Чим 
допоміг нам?».

Нехай кожний з вас як слід подумає про цс. 
Не давайте гнати дітей своїх до Німеччини! 
Знищуйте фашистів скрізь, де тільки можливо! 
Знайте, що цим ви прискорите своє визволення від 

проклятих катів. Знайте, дорогі товариші, іно про 
вас думає весь радянський народ!».

2—

ПІДПІЛЬНИЙ обком партії створив бойові загоїш, 
що звільняли із концтаборів військовополонених, 

перешкоджали гітлерівцям відправляти радянських 
людей па фашистську каторгу.

Однії з таких загонів очолив і "комсомолець Іван Кравець. 
Зовнішньо він майже не змінився, а внутрішньо — його б 
не пізнали друзі. Він уже мав гарт, мав досвід, обереж
ність і мужність, зважував кожен крок, кожен вчинок. Зі 
своїми друзям з проникав і за мури й за грати, зупиняв 
ешелон і, знищував списки невільників на біржах праці...

Згодом історія стисло скаже про подвиг підпільників: воші 
звільнили па Кіроноградщниі 120 тисяч юнаків І дівчат.

120 тисяч!.. Врятували від смерті. Від крематоріїв Дахау. 
Освепщма, Заксенхаузена, Бухенвальда. Від голоду. Від 
тортур. Від туберкульозу. Від сотень ІІСВІІЛІКОПІИІХ хвороб...

А тоді в ту весну, чергова облава захопила і його 
па вулиці Компанійця, неподалік від Інгулу. Цього 
разу довелося рятуватися й самому.

А дівчина, важко дихаючи, бігла до річки, до змі
лілої води, до двох старих верб, неначе там був по
рятунок.

Не втечеш! Не врятує тебе Інгул, не врятують ста
рі верби, скажені пси схоплять тебе за русі коси і 
поволоч}ть бруком, гострим камінням, б'ючи прикла
дами і чобітьми, до станції, до загратованого ваго
ну. І якщо не вмреш у дорозі від безхліб’я га без
воддя, кинуть в підземелля, в якусь глибоку шахту...

Дівчину пхопнлі* дужі руки Івана, потягли до темного під
валу, до холодної й вогкої ями, па долівці якої блищала 
ка тюж а.

Вона хотіла закричати, а пін ніс міцніше стиснув її й про
шепотів:

— Мовчи, божевільна!
Мовчати. Промінь пробивається й сюди, цікавий промінь 

місяця освітлює темряву. її очі злякано дивляться на хлоп
ця. Як трепетно б’ється, як іупас її серпе!

Облава віддаляється, хоч ще чути вигуки:
— Де ж вона? Де ота в полотняній кофтинці?!
— Майнула до мосту.
— Не втече, падлюка!
Облава віддаляетіся до електростанції, до Г>а іашіпкп, на 

вулиці Гоголя, Шевченка...
— Хго тії і звідки? — спитав Іван.
— З села я Гаїнка з Гаївки.
— Чого опинилася в місті?
— Облави й у пас. Ловляіь, скручують руки налигачами, 

зв'язують один до одного вірьовками та так і женуть па 
станцію... Село наше мале... Думала, о місті переховаюсь, у 
тітки. А вонс й іут такс саме. А може ще й гірше...

— Тепер куди?
— Назад, у село.
— Думаєш — врятуєшся?
— Згнию в якійсь ямі, а в Німеччину не поїду. Вчора ми з 

тіткою листівку на подвір'ї знайшли. Там прохання, щоб 
не їхали па каторгу!

У Івапозому серні тепла хвиля — ту листівку чоти
ри дні тому писали і друкували його старші товари
ші, а він розкидав, розклеював у місі і.

— Кажеш, тітка живе па вулиці Володарського?!
— Атож...
— Скільки* ж тобі років, Гаїпко з Гаївки?.
— Вісімнадцять. Я перед війною десять класів за- 

I кінчила.
— Була в комсомолі?
— Аіож! В мене комсомольський квиток захова- 

I пий...
В — То йди до пас! — вирвалося у нього. 

(Закінчення па 4-й сюр.).

ти



4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР» 29 жовтня 19'Ї4 рокуГаїнка з Гаївки
(Закінчення).

— До кого ж це — до нас?!
— До тих, хто сгрілЙЕ у ворогів!
Так от він хто, її несподіваний рятівник! Той, хто 

промовляє листівками, Хто багряними пожежами за
фарбовує нічне небо, хто скидає під укіс ешелони, 
хто знищуй фашистів, хто не боїться й смерті. Під* 
пільшпси-паргизанн... Гаїнка чула про них і в рідній 
Гаївці. А як прибилася до міста, на околиці на пер
шому ж паркані прочитала:

«Вирок обласного комісара м. Кіровограда про страту гро
мадянина Андросова Миколи за більшовицьку npouat виду.

25 січня 1942 р.
Во имя немецкой империи!
Николай Андросоз из Компанесвкн приговаривается к 

смерти через повешение, т. к. он в районе Компаяеевки за
нимался большевистской пропагандой. Он распространял 
большевистские листовки и саботировал восстановление Ук
раины.

Приговор законный и приводится в исполнение».
Та хіба один той Андросов?! Та хіба ж вона не бачила 

повішених, не чула від тітки про сотні і тисячі страчених?
І всіх не можуть перестріляти і перевішати. Горять скла

ди, летять під укіс ешелони, падають вбиті окупанти і їхні 
посіпаки. Горить над ними небо, палає під ними земля.

Не боячись тортур, не боячись смерті, ведіть підпільники* 
партизани нещадну боротьбу...

Тільки ж правда — Гаїнка уявляла їх богатирями, ніяк 
не схожими на звичайних людей. Партизан в її уяві — ве
летень, весь обвішаний гранатами, з кулеметом в руках...

А цей... Цей русявий і сіроокий, худорлявий хлоп
чина, в рудій внлинялій сорочці... Та хто ж скаже, що 
він партизан, та в нього ж, мабуть, крім складеного 
ножика, ніякої зброї нема...

Іван чекає її відповіді.
Вона зніяковіло:
— Я. ж не вмію стріляти!..
„.Тієї почі крізь ворожі застави, крізь ■ потрійні 

патрулі він провів її у знам'янські ліси, до партизан
ського загону...

З—

ВАЖКИЙ, небезпечний був шлях у комсомольця 
Івана Кравця.

Зямою, пораненого під Глодрсами, що за Новоук- 
раїнкою. його врятували сільські жінки. Ледве жи
вий повернувся до загону. Повернувся із написаною 
до Ілліневої партії заявою...

Комуніст Іван Кравець мав ще важчі й небезпеч
ніші дороги, бо у фашистів з комуністами був лише 
один рахунок — куля і шибениця. Бо був він у одві- 
ті вже не тільки за себе. В нього — сотні друзів. 
І Гаїнка з Гаївки. Він любив її за струнку постать, 
за вишневі очі, за її печаль, за її радість. Він любив 
її за те, що стала поруч з ним!

І Гаїнка любила його, свого сіроокого хлопця. За 
те, що врятував її красу й молодість, за те, що не дав 
на поругу ворогам, за те, що привів сюди, в ліс...

Через півроку, восени, коли почали падати рясні зорі в 
стерні скошених латок жита, серед моря бур'янів, вони обое 
стал» перед комісаром загону... Гаїнка червоніла і мовчала. 
Говори? Іван:

— Знаємо...
*- Що знаємо, товаришу Кравець?7
— Знаємо, що не час. Та що поробиш, коли ми полюбили,» 
*- Кого?
— Одне одного...
*- Не розумію...
•- А що ж туг розуміти... Я Гаїику, а Гаїнка мене.»
*- Хто ж проти цього?
— Ніхто, товаришу комісаре... Але де І як запишете, това

ришу комісаре, що Гаїнка з Гаївки І Іван Кравець одру
жуються?!

Де і як записати те одруження, комісар загону Карпо Са- 
банчук не знав. Бо Й сам був молодий, з студентської лави 
географічного факультету Кіровоградського вчительського ін
ституту пішоп на війну. Ніякого тобі тут ЗАГСу.

Проте, одруження Гаїяки з Гаївки і Івана Кравця 
відзначили як годиться — небагатою вечерею, піс
нею і добрим словом. А па перегоні Знам'янка — 
Кіровоград святковим феєрверком — підірвала гіг- 
непівський ешелон..,
Г* АЇНКА вночі минула Новгооодку, вийшла до річ- 
* ки. Опустилась на тонкий лід і зупинилась — на

зустріч їй сірий ланцюг фашистів. Подалась назад — 
дороги нема, і там вони. І зліва, і справа.

Не скупилась — на них всі кулі. Собі залишила 
гранату. Але та не розірвалась, щось сталося із за
палом.

— Живою! Взяти живою! — верещав чийсь голос. 
За Новгородкою, виходить, її чекали! Щоб схопи

ти і катувати, щоб після нелюдських мук вона поча
ла видавати своїх товаришів, свого ’ Івана, його 
друзів!

Та сходить сонце, освітлює ледь пришерхлу опо
лонку. З ненародженим дитям, рятуючи Івана і його 
друзів, кинулась в ополонку, під зелену кригу. Аж 
застогнала, закипіла прозора вода...
І ВАН Кравець щороку дев’ятого травня спішить
* за Новгородку, до братської могили, де його 

перша любов, його перша дружина.
Серед імен воіяів-визЕОлнтелів навічно впкарбува- 

не ім'я ГаГдки з Гаївки, комсомолки-партизанки Га- 
їяки в Гаївки.., ' z

А Марія, друга дружина Івана Кравця, па розі ву
лиць Шевченка J Карла Маркса купує для Гаїнки з 
Гаївки найкращі квіти. І найбільше*— просить Іван— 
червоних, червоних, як багряні світапки... Бо вона 
загинула па світанку...

Марія з села Маржанївкп, що недалеко від До- 
лпнської. Марія з Маржапівки знає, що Гаїнка з Га
ївки несла до них у село листівку. У тих листівках 
була радіспа звістка, що Червона Армія перейшла 
Дніпро, ще час визволення Кіровоградщивп близько, 
що чорна ніч минає, що настає багряний ствітапок...

Микола СТОЯН.

Ж Наша адреса і телефони
ЗІ6050. ГСП, КіройОград-50, вуп, Луиачарського, 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 .04899, Дидекс 61 197,

І МУЖНІСТЬ
’ТРИБУНИ стадіону спортклубу
• «Зірка» минулої неділі цілоден

но не стихали. Зранку бігові доріж
ки, сектори для стрибків заповнили 
учні ПТУ № 4. Близько 500 юна
ків і дівчат складали заліки з фі
зичної га військово-технічної підго
товки за програмою нового комп
лексу ГПО.

А о 15-й годині дня па стадіон 
вийшли прапороносці. Почалося 
спортивне свято, присвячене Дню 
народження Ленінського комсомо
лу. До. учасників параду фізкуль
турників звернувся перший секре
тар міськкому ЛКСМУ Микола Со- 
коляпський. Ного слово — про успі
хи молодих кіровоградців у праці, нова, В. Левченка, Л. Осгровсько- 
про їх досягнення в спорті.

Після параду — поєдинки кра
щих спортсменів міста. За почесні 
призи міськкому комсомолу боро
лися волейболісти, баскетболісти, - 
гандболісти. А тут, на бігових до
ріжках стадіону, стартували легко
атлети педінституту та СІ< «Зірка». 
Першою“серед дівчат па естафетній 
дистанції фінішувала Тетяна Васи- 

‘ лейко («Зірка»). А в поєдинках 
юнаків перемогли студенти факуль
тету фізвнховання педінституту.*

У велогонці з вибуттям "не мав

• РУЧНИЙ М’ЯЧ

Без жодної 
поразки

І І' А Р Т
ВЕТЕРАНІВ...

собі рівних сріб
ний призер моло
діжної першості 
республіки учень 
СПІ № 6 Олек
сандр Нікітіп, 
який очолював 
гонку від старту 
до фінішу.

Нарешті фут
больний матч. На
зелене поле стадіону вийшли спорт
смени кіровоградської «Зірки» та 
ветерани київського «Динамо». Три
буни оплесками зустріли появу па 
стадіоні В. Банникова, В. Щєголь-

го, И. Сабо, В. Сорокіна, І. Заііце- 
^на, І. Балакіпа, А. Бншовця, А. Бі- 

бп, В. Хмельницького, В. Богдано
вича, В. Єрохіна.

Під час перерви перед присутніми 
па стадіоні виступив учасник матчу 
смерті М. М. Гончаренко. Він зга
дав про стійкість і мужність киян 
під час окупації столиці України ні
мецько-фашистськими загарбника
ми, про вірність своїй Вітчизні 
спортсменів Києва, які навіть під 
загрозою смерті не поступились фа
шистам, вступивши в тон грізний

Спортивне свято 
------  на стадіоні

час у поєдинок з фашистськими 
футболістами, і перемогли.............
- ...Нестримні атаки ветеранів. Але 
кіровоградці вміло обороняються І 
теж атакують на всіх флангах. На
пруга не спадає до кінця матчу, від 
якого любителі футболу отримали 1 
велике задоволення. Гра закінчила- • 
ся перемогою «Зірки» — 3:1.

Перший секретар міськкому ком
сомолу Микола Соколянський вру
чає М. М. Гончаренку почесний 
приз, яким відзначена команда ве
теранів київського . «Динамо» за 
пропаганду і популяризацію кра- . 
щнх досягнень української школи 
футболу та спортивно-технічної 
майстерності динамівців столиці.

; ’М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ІІа гандбольному майданчику кіровоградського 
стадіону СК «Зірка» десять днів тривали змагання 
па кубок заводу «Червона зірка» з ручного м’яча. Ці 
поєдинки булл присвячені 30-річчю визволення Ра
дянської України від німецько-фашистських загарб
ників. В іграх брали участь вісім чоловічих команд 
колективів фізкультури цехів і відділів підприємства. 
Без жодної поразки* провели всі зустрічі представни
ки четвертого механоскладального цеху. Переможціз 
нагороджено грамотами і пам’ятним призом правлін
ня спортивного клубу «Зірка».

В. ШАБАЛІН.
м. Кіровоград.

На честь знаменної дати, 
В лісовому масиві в райо

ні Ново.миколаївкн відбувся 
легкоатлетичний крос на 
першість Кіровоградського 
льотно-штурманського учи
лища. Ці змаганні?, в яких 
взяли участь понад тисяча 
сто кроссменів, були при
свячені Дню народження 
Ленінського комсомолу. Ди
станцію у тисячу метрів 
краще всіх пробіг Анатолій 
Кнрпічннков.

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.05— 

«Критерій пошуку — ефектив
ність». (Харків). 16.35 —
«Сьогодні — День народжен
ня комсомолу». (Львів). 17.25
— «За накресленнями XXIV 
з'їзду КПРС». (Херсон). 18.00
— «Жнивні рекорди». (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 13.10 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Концерт 
для скрипки з оркестром. 
(М). 19.00 —- «Фінляндія •—
СРСР». Приклад плодотвор
ного співробітництва. (М). 
19.40 — Телевізійний спек
такль. «Моє покоління». Час
тина перша. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. «Об
личчя друзів». (М). 22.15 —
Кольорове телебачення. «Піс
ні комсомолу». (М). 22.40 -•
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50-

Новнни. (К). 11.05 — «П’яти
річка. Проблеми. Люди». 
(Дніпропетровськ). 11.35 —
«Знайомство зблизька». (К). 
12.35 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Тут рос
туть чемпіони». (К). 15.50 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.45 — «Росій
ські мандрівники і дослідни
ки». (М). 17.15 — Кольорове 
телебачення. «Книга у твоєму 
житті». (М). ІЯ.ОО — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Театр ^Дзвіночок». 
(М). 18.30 — «Дівчатка—хлоп
чики». (Донецьк). 19.00 —’
Програма «Вісті». (К). 19.30-л 
«Не розстанусь з комсомо
лом». Концерт. (Ворошилов
град). 20.30 — Вечірні новини. 
(К). 20.45 — «На добраніч,.ді
ти!». (К). 21.00 — Програми
«Час». (М). 21.30 — Художній 
телефільм «Ад’ютант його 
превосходительства». 1 серія. 
(К).

СЕРЕДИ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 

Кольорове телебачення. «Кни
га у твоєму житті». (М). 10.15 
— «Моє покоління». Телевн- 
става. Частина перша. (М). 
10.00 — Для дітей, «Клуб 
трьох китів». (Донецьк). 16.30

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

— «Вікопомна осінь». (Львів).
17.80 — «Проблеми зрошу
вального гектара». (Херсон). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — Реклама, 
оголошення. (Кіровоград). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.25 — Телевізійний
спектакль «Мос покоління». 
Частина друга. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 —* 
Кольорове телебачення. Від- 
біркопий матч з футболу. 
Збірна Ірландії — збірна 
СРСР. (Ірландія). 23.00 - Ко
льорове телебачення. Тираж 
«Спортлото». (М). 23.10 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00—* 
Новини. (К). 11.15 — Концерт, 
(К). 11.35 — «Актори і ролі». 
(К). 12.35 — Кольорове телеба
чення. «Співає Л. Грпмаль- 
ська». (К). 13.15 — Теленарис 
«День героїні». (К). 13.30 —
«Книжкова полиця». (К). 16.30
— М. Шолохов. «Піднята ці
лина». Передача з літератури. 
(М). 17.00 — «Наука — сьо
годні». (М). 17.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 18.00 — «Передо
вий досвід — усім». (К). 18.30
— «Екран дружбй». (К). 19.00
— Концерт радянської пісні.
(М). 19.25 — Художній теле
фільм «Ад’ютант його прево- 
сходитсльства». Друга серія. 
(К). 20.50 — «Па добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Сільсько
господарський тиждень». (К). 
21.45 — Програма телебачення 
Таджикистану. (К). По закін
ченні — вечірні новини. (К).

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2,

ЧЕГПВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 —

Кольорове телебачення. «Тнор-

Зам, № 13462, .Тираж 59 000,

вість юних». (М). 10.00
«Моє покоління». Телеспек
такль. Частина 2. (М). 15.40 —* 
Для дітей. Концерт. (Львів)!. 
16.10 — «Подвигу — ЗО років»,, 
(Одеса). 16.40 — «Республік 

зсанська фізико-матсматнчна 
школа». (К). 17.10 — Концерт
ний зал «Дружба». (Херсон)’, 
18.00 — Новини. (М). 18.15 -'•*> 
Кольорове телебачення. «Ісго« 
рія з букварем». (М). 18.30 »
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 10.00 — Програ
ма «Вісгі». (К). 19.25 — «Де
в'ята студія». (М). 20.20 —
«Молоді голоси». Всесоюзний 
телевізійний конкурс. (М), 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Продовження Всесо
юзного телевізійного конкур
су. (ЛІ). По закінченні — нсм 
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 0.05 « 
Кольорове телебачення. Раїм 
кова гімнастика. (М). 9.20 -■* 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «Творчість 
юних», (М). 10.00 — «Моє по« 
коління». Телеспектакль. Час
тина 2. (М). 16.00 — Програма 
документальних фільмів. (М)‘, 
16.50 — «Шахова школа», 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Концертний зал те« 
лестудії «Орля». (іМ). 18.00 -*« 
Кольорове телебачення. Длг! 
дітей. «Олівець-малювсць». 
(К). ІЙ.ЗО — Для юнацтва. 
«Честь змолоду». (К). 19.00 - 
Концерт класичної музики, 
(М). 19.25 — «Ви нам пися« 
ли», (К). 20.43 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про* 
грама «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній телефільм. «Ад’ютант 
його прекосходіїтельства». 
З серія. (К). 22.45 — Вечірні
новини. (К).

■ЯНВвЄМВМИЕЯВЯ№ЖВЄ№!1?,!П!

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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