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Заняття в клубі «Світлячок» при Онуфріївському райкомі комсомолу — не єдине, що об едпує 
них трьох дівчат. Вони піонервожаті. Клава Кириченко — з Млннківської середньої школи, 
Люба Півень — з Камбурліївської восьмирічної і Ольга Лнхошерсна — з Куцеволівської середньої.

Фото В, ОЛЕКСІЄНКА.

МОЛОДЬ
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ПРОГРЕС
Пленум ЦП ЛКСЫ. України

Питанням участі ком
сомольців і молоді рес
публіки в дальшому при
скоренні розвитку науки 
і техніки, максимально 
ефективного використан
ня їх досягнень був при
свячений черговий пле
нум ЦК ЛКСМ України, 
який відбувся 27 берез
ня,’в Будинку науково- 
технічної пропаганди 
м. Києва.

Учасники пленуму за
слухали і обговорили до
повідь першого секрета
ря ЦК комсомолу Украї
ни О. С. Капта: «Розгор
тати масовий рух за ово
лодіння досягненнями 
науки і техніки, приско
рення науково-технічно
го прогресу»/

Доповідач і промовці 
підкреслювали, що удо
сконалення всіх галузей 
виробництва на базі най
новіших досягнень науки 
і техніки — головна лан
ка в розв язанні еконо
мічних і соціально-полі
тичних завдань комуніс
тичного будівництва. І 
дуже важливо, щоб ком
сомольські організації 
правильно виз начил и 
своє місце в боротьбі за 
прискорення темпів нау- 
коео-тєхнічного прогре
су, взялися за цю справу 
з властивою молоді енер

гією, ентузіазмом і напо
легливістю.

На пленумі наводились 
приклади, що розповіда
ють про шефство комсо
мольських організацій 
республіки над впровад
женням у виробництво 
найважливіших наукових 
розробок і нової техні
ки, про огляди і конкур
си гто професіях, кон
ференції молодих уче
них і спеціалістів, комсо
мольською о л о д і ж н і 
рейди. Організація 
ЛКСМУ Дніпровського 
титано-магнієвого заво
ду, наприклад, бере ак
тивну участь у розробці 
нових технологічних про
цесів, бореться за ви
пуск продукції на рівні 
світових стандартів. На 
підприємстві, в цехах і 
відділах працюють 16 
кандидатів наук, у роз
робці важливих наукових 
проблем беруть участь 
сорок інженерів. Ком
сомольсько - молодіжні 
колективи Макіївського і 
Ждановського металур
гійних заводів, «Запоріж- 
сталі» і «Дніпроспецста- 
лі» виступили ініціатора
ми руху за видачу до ле
нінського ювілею не 
менш як ста швидкісних 
плавок, випуск тільки ви- 
(Закінчення на 2-ії стор.).
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СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

20 березня відбулася перша 
сесія Кіровоградської обласної 
Ради депутатів трудящих (два
надцятого скликання). Сесію 
коротким вступним словом від
криває однії з найстаріших де
путатів Ф. Д. Гетьманець. Ги-, 
ловою сесії одноголосно оби
рається депутат А. Л. Давиден
ко, секретарем — депутат Н. Б. 
Бондаренко.

Сесія затверджує такий по
рядок денний;

1. Вибори мандатної комісії.
2. Доповідь мандатної ко

місії.
3. Вибори виконавчого комі

тету обласної Ради депутаті© 
трудящих.

4. Утворення і вибори постій
них комісій обласної Ради де-

' путатів трудящих.
5. Призначення завідуючих 

відділами, начальників управ
лінь і голів комітетів облви
конкому.

6. Створення обласного комі
тету народного контролю.

7. Затвердження комісії у 
справах неповнолітніх при обл
виконкомі.

8. Про поліпшення побутово
го обслужування населення 
області.

На доповідь голови мандат
ної комісії депутата М. Т, 
Кондратенка одноголосно прий
мається рішення про визнання 
повноважень депутатів облас
ної Ради, обраних 16 березня 
1969 року по всіх виборчих ок
ругах.

За дорученням групи депута
тів усіх районів області перший 
секретар обкому КП України 
депутат М. М. Кобильчак вно
сить пропозицію щодо складу 

\ виконавчого комітету облас
ної Ради.

Виконком обласної Ради де
путатів трудящих обрано в та
кому складі; голова — депутат 
П. С. Копіевський, перший за
ступник голови — депутат О. С. 
Єгоров, заступники голови — 

депутати М. І. Куроп’ятпнк і 
Д. С. Сиволап, секретар — де
путат К. Г. Жук, члени викон
кому: депутати Є. М. Антонен
ко — свердлувальниця Кіро
воградського агрегатного за
воду, Н. Я. Артюшенко — го
лова обласної планової комісії, 
Б. К. Катеринчук — голова Кі
ровоградського міськвиконко
му, ЛІ. ГІ. Камардаш — стер- 
пярка заводу «Червона зірка», 
В. В. Кир’янов — завідуючий 
облфгпвідділом, П. П. Китаев— 
військовий комісар області, 
В. С. Клюй — начальник облас
ного управління сільського гос
подарства, М. М. Кобильчак — 
перший секретар обкому КП 
України, С. 3. Сергієнко — то-, 
лова обласного комітету на
родного контролю, С. А. Шев
ченко — начальник обласного 
управління внутрішніх справ.

Сесія утворила і обрала по
стійні комісії обласної Ради.

За пропозицією голови обл
виконкому депутата П. С. Ко- 
шсвського сесія призначила; 
головою обласної планової ко
місії — Н. Я. Артюшенко, за
відуючими відділами облви
конкому: в справах архітекту
ри і будівництва — В. Т. Анісі- 
мова, організаційно - інструк
торським — М. П. Голубовсько- 
го, фінансовим — В. В. Кир’я- 
нова, соціального забезпечен
ня — І. Р. Пастушенка, охоро
ни здоров’я — М. X. Подворно
го, комунального господарства
— Е. П. Реіізвиха, по викорис
танню трудових ресурсів — 
М. А. Свинцицького, народної 
освіти — Д. 10. Стельмухова, 
загальним — М. М. Царенка; 
начальниками управлінь обл
виконкому; харчової промисло
вості — Г. С. Бойка, хлібопро
дуктів — П. Т. Бурдіяна, меліо
рації і .водного господарства
— С. О. Вінницького, вироб
ничого управління автотранс
порту — А. Г. Герінга, кінофі
кації — В. М. Германа, охоро
ни державних таємниць у пре

сі — О. С. Гречку, виробничо- 
технічного управління зв’язку 
— Б. С. Динського, культури— 
О. М. Жеребцова, місцевої про
мисловості — М. О. Жердія, по 
пресі — П. В. Корнєєва, поста
чання і збуту — В. Л. Кова
ленка, будівництва та експлуа
тації автомобільних шляхів — 
В. М. Кривенка, сільського гос
подарства — В. С. Клюя, тор
гівлі — В. О. Лимаря, капіталь
ного будівництва — О. М. Хар
ченка, лісового господарства і 
лісозаготівель — Г. А. Турбая, 
побутового обслужування на
селення — М. Н. Черниченка, 
внутрішніх справ — С. А. Шев
ченка. Головами комітетів обл
виконкому призначено: по ра
діомовленню і телебаченню — 
О. В. Цибульчака, по фізичній 
культурі і спорту — В. А. Жу- 
ченка.

Створено обласний комітет 
народного контролю в складі 
одинадцяти чоловік. Головою 
комітету призначено С. 3. Сер- 
гіенка.

Сесія затвердила комісію у 
справах неповнолітніх при обл
виконкомі на чолі із заступни
ком голови облвиконкому Д. С. 
Сиволапом.

З доповіддю «Про поліпшен
ня побутового обслужування 
населення області» виступив 
депутат О. С. Єгоров.

В обговоренні доповіді висту
пили: голова Олександрійсько
го міськвиконкому депутат 
В. П. Найдьонов, начальник 
обласного управління побуто
вого обслужування населення 
депутат ЛІ. Н. Черниченко, го
лова Крсмгесівського міськви
конкому депутат В. С. Усенко, 
директор фабрики «Індпошит
тя» II. Г. Дощенко, завідуючий 
обласним відділом комуналь
ного господарства депутат Е. П. 
Рейзвнх, заступник голови Кі
ровоградського міськвиконко
му- Л. ЛІ. Смітюха та інші.

У роботі сесії взяв участь і 
виступив па пій з промовою 
міністр побутового обслужу
вання населення Української 
РСР Л. к. Шпаковський.

Наприкінці із заключним сло
вом виступив перший заступник 
голови облвиконкому б. С. 
Єгоров.

В обговореному питанні се
сія ухвалила розгорнуте рі
шення.

В АРТЕКУ — ЮНКОРИ
ЛРГЕК, Кримської області, 27 березня. (РАГАУ). 1300 юних корес

пондентів з усіх союзних республік зібралися біля підніжжя Ведмідь- 
Іорн в сонячному Артеку на традиційний двомісячний збір. Централь
ною подією його стала прес-конференція «Говорять юнкори країни». В 
просторому фойє Палацу піонерів — різноманітні за змістом барвисті 
стіннівки з веселими й дотепними назвами.

Відбулась цікава бесіда про роботу ючих кореспондентів. Секретами 
майстерності поділилися з піонерами досвідчені журналісти.

На адресу збору надійшла вітальна телеграма від льотчик і в-косма- 
ііавтів СРСР В. Бнковського і П. Поповича. Багато цікавого чекає юн
корів в Артеку: огляд газет загонів і дружин, конкурси фотокореспон
дентів і художників, виїзди на підприємства, в колгоспи і радгоспи об
ласті, ознайомлення з історичними пам’ятками і музеями міста-героя 
Севастополя, зустрічі з героями оборони цієї морської твердині в роки 
Великої Вітчизняної війни, трудові недільники, участь у спорудженні 
артсківського монумента піопсрам-Тероям.

Йдучи в дозср, бійці прикордонної застави Нижпьо-Мпханлівка зу
пиняються біля братської могили своїх товаришів, шо загинули в бою 
з маоїстськими провокаторами 2 березня 1969 року. У хвилину мовчання 
воінн-прнкордонникн згадують бойових друзів, дають клятву захищати 
священні рубежі нашої Вітчизни.

Фото В. МАРИКОВСЬКОГО. 
(АПН).



---------- 2 стор „Молодий комунар“ 2» березня року

МОЛОДЬ
І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ
ПРОГРЕС

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.). 

сокоякісної продукції, 
раціональне використан
ня сировини і матеріаліа. 

Учасники пленуму вка
зували на необхідність 
ширше залучати до роз
в’язання завдань техніч
ного прогресу молодих 
учених і спеціалістів, під
вищувати їх відповідаль
ність за впровадження у 
виробництво найнові
ших досягнень і відкрит
тів. Хороший приклад у 
цьому показує комсо
мольська організація ор
дена Леніна Інституту 
кібернетики АН УРСР.

Актуальним завданням 
сьогоднішнього дня є ши
роке залучення до нау
ково - технічної твор
чості всіх категорій мо
лоді, зокрема, студент
ства. Колективи вузів мо
жуть і повинні багато 
зробити для задоволен
ня потреб народного 
Господарства, виховання 
передових, озброєних 
найновішими знаннями 
майбутніх командирів 
виробництва. Кожен тре
тій студент Харківського 
ордена Леніна політех
нічного інституту бере 
участь у науковій роботі.

Позитивних прикладів 
участі комсомольських г 
організацій у здійсненні 
науково-технічного про
гресу в республіці чима
ло. Дуже важливо, щоб 
хороший досвід набував 
зеликого поширення, 
щоб вся ця робота су

проводилась підвищен
ням рівня організатор
ської роботи комітетів 
комсомолу. Пленум за
жадав від кожної первин
ної організації ЛКСМУ 
чітко визначити своє міс
це і роль у загаль
нодержавній боротьбі 
за удосконалення всіх 
галузей виробництва на 
базі найновіших до
сягнень науки і техні
ки. Необхідно і далі 
удосконалювати роботу 
штабів кільцевого комсо
мольського контролю, 
творчих груп конструкто
рів і виробничників, ви
являти більше уваги ком
сомольсько - моло д і ж- 
ним колективам, підпри
ємств і будов в освоєнні 
нової техніки і техно
логії, школам передово
го досвіду по впровад
женню у виробництво 
досягнень науки і тех
ніки.

Дійовою формою за
лучення молоді до твор
чого пошуку є огляди 
технічної творчості. Тіль
ки в минулому році вне
сено 190 тисяч різних 
раціоналізаторських про
позицій, дві третини яких 
уже впроваджено у ви
робництво. Новий прос
тір для масового руху 
комсомольців і молоді за 
технічний прогрес від
криває оголошений ЦК 
ВЛКСМ Всесоюзний ог
ляд, який проходить під 
девізом: «Ленінському
ювілеєві — майстерність 
і пошук молодих!»

Молодь повинна праг
нути також завоювати 
право працювати з осо
бистим знаком якості, 
добиватися зняття з ви
робництва продукції, яка 
не відповідає сучасним 
технічним і естетичним 
вимогам, учитись еконо
мити у великому і в ма
лому, рішуче викоріню
вати брак, зміцнювати 
дисципліну праці. Постій
но прищеплювати почут
тя особистої відповідаль
ності за доручену спра
ву, любові до своєї про
фесії, гордості за те, 
що юнакам і дівчатам 
припала висока честь 
брати участь у науково- 
технічній революції, — 
почесний обов’язок ком
сомольських організацій. 
Вони повинні разом з тим 
добиватися, щоб на кож
ному підприємстві, в 
кожному колгоспі і рад
госпі було, створено чіт
ку систему навчання, 
яка б сприяла постійно
му зростанню майстер
ності і рівня знань моло
дих трудівників.

Велику роль у підви
щенні знань покликані ві
діграти школи робітни
чої і сільської молоді, 
професійно - тех нічні 
училища. В багатьох з 
них юнаки і дівчата ді
стають необхідні знаннг і 
навички для успішної 

’ роботи на виробництві.
Слід більше ува;и приді
ляти середнім технічним 
учбовим закладам. Вка
зувалось також на необ
хідність виховувати у 
школярів інтерес до тех
нічної і наукової твор
чості.

Доповідач і промовці 
підкреслювали, що висо
кі темпи науково-техніч
ної революції, здійсню
ваної в нашій країні, с 
ще одним доказом пра
вильності політики ленін
ської Комуністичної пар-

тії. Вони викликають у 
кожного юнака і дівчини 
почуття гордості за нашу 
Вітчизну, яскраво демон
струють перед усім сві
том переваги соціаліс
тичного методу господа
рювання.

Учасники пленуму з 
почуттям гордості гово
рили про спадкоємність 
поколінь радянських лю
дей. Вони закликали 
юнаків і дівчат республі
ки гідно відзначити 12 
квітня цього року 50-річ- 
чя першого комуністич
ного суботника, що його 
В. І. Ленін назвав «Вели
ким почином».

На пленумі виступив 
член Політбюро, секре
тар ЦК КП України О. А. 
Титаренко.

В обговореному питан
ні прийнято постанову.

Пленум розглянув ор
ганізаційні питання. У 
зв’язку з переходом на 
іншу роботу увільнено 
від обов'язків секретарів 
і членів бюро ЦК ЛКСМУ 
Л. В. Бихова і Б. С. Шев
ченко. Секретарями і 
членами бюро ЦК 
ЛКСМУ обрано І. С. Мос- 
калюка та І. С. Хоменко.

У зв’язку з переходом 
на інші роботи від обо
в'язків члена бюро увіль
нено О. І. Ситника, кан
дидатів у члени бюро— 
О. А. Воронька, М. В. Ри- 
жанова, Г. П. Харченка. 
Членом бюро ЦК ЛКСМУ 
обрано ланкового комсо
мольсько - молодіж н о і 
механізованої ланки кол
госпу імені Суворова 
Жашківського району 
Черкаської області О. Н. 
Парубка.

У роботі пленуму взя
ли участь завідуючий від
ділом організаційно-пар
тійної роботи ЦК КП Ук
раїни В. М. Цибулько, 
секретар ЦК ВЛКСМ 
А. X. Везіров.

(РАТАУ).' -

ТТІХТАРІ не горять. Попереду, звужуючись, падає 
у морок ночі асфальт. Вовчипі очі помічають пе- 

рекинуту в пожухлпй сніг лавочку. Там віл вчора з 
друзями святкував день народження. Хлопець ма
шинально рахує букви вицвілнх вивісок: «Аптека» 
— шість, «школа» — п’ять, «гастроном» — дев’ять. 
Хлопці, мабуть, вже там. Вийняв з кишені монети. 
Порахував.

Зараз все це переходить у спогад. Трохи болю
чий, гіркуватий. Швидкими кроками Володимир за
вертає до депо.

...Як зараз бачу: 
чубом, увійшов він 
ського учили
ща. Поклав на 
стіл свідоцтво 
про закінчення 
восьмого класу. 
Знітився. А то
ді незграбно 
поклав ще, од
ного аркуша — 
характери с т и- 
ку. В очах сум. 
Може, від то
го, що писалося 
ділку, недисциплінованість.

невисокого росту, з вихрястим 
до кабііісгу директора Зиам’яи-

Шлях
до

посвідчення
в •характеристиці про погану пове- 

Та її успішність не блис-
куча...

РУПКОМСОРГ Віктор Кравченко тихо прочинив 
* двері кімнати, в якій жив Володимир Волошин.

— Сьогодні, Володю, ми всі йдемо на футбол. 
Завтра — культпохід в кіно...

Наступного дня Володя одержує доручення від 
старости групи Олексія Желудченка, згодом — від 
вихователя... І не запідозрював хлопець, що його 
вільний час планують звичайні юнаки і дівчата. '

Непомітно промайнув перший рік навчання. Ось 
і виробнича практика. Йшли в депо групою. Тут і 
вручали молодим слюсарям по ремонту вагонів ате
стати та посвідчення. Хвилюючі хвилини, щирі поба
жання. Серед тих, кого сьогодні називають праців
никами залізничного транспорту, стоїть і Володн- 
мир.Ось він підходить до директора, сміливо бере 
посвідчення. Розгортає: «слюсар по ремонту ваго
нів» — написано. Зараз він подякує за псе, що зро
блено для нього в училищі, за всс-все. Хоче підняти 
очі. Тільки, чому ж туман пливе перед ними? «Спа
сибі...» — і клубком стають в горлі слова.

Хотів сказати, що виправдає довір'я друзів, що 
професію свою любить, братиме приклад з кращих 
слюсарів депо Володимира Мамая та Анатолія Без- 
реброго. Та в цей вечір він не сказав нічого. Та не 
біда, про це він скаже іншим разом, тим, хто звати
ме його по-робочому — товариш Волошин.

Ось і депо. ІІа очах перероджувалось воно. Впро
ваджувалась спеціалізація і комплексна механіза
ція, вводилась в дію потоково-конвейерна лінія ре
монту вагонних візків. Тут зернина і його праці. 
Зупинився... ' .

1. КОВАЛЕНКО, 
майстер виробничого навчання Зііам’янського 
профтехучилища № 7.

Я ЩАСЛИВІШ. ’що зустрів у житті 
стільки гарних людей, — сказав 

мені лейтенант міліції Анатолій Нечепур
ний, кремезний чоловік, в очах якого за
стигла просинь неба і зелена рута сте
пів. серед яких вів виріс.

Коли комсомольця Нечепурного покликали 
до армії, він попросився в десантники. А тут і 
сила волі, і витримка4, і сміливість потрібні. Та 
дуже хотілось юнакові підкорити небо, ввійти 
повноправним у плем'я мужніх. І Анатолій дс- 
сяг свого, стяв відмінним десантником. Завж
ди перед його очима. як взірець. стояли 
командири, завжди першими стрибали з літа
ка, показуючи .своїм прикладом. «Роби, як я!»

Роки служби в десантних частинах бу
ли для Анатолія школою змужніння

———-—— На службі народу

завжди па допомогу приходили старші І 
товариші, комуністи.

З сердечною теплотою говорить комсомолець д 
про офіцерів міліції, комуністів Віктора Кузь- І 
мовнча Козакова та Миколу Панасовича Вов- І 
кодава. А скільки корисних порад і настанов ■ давав щоразу командир відділення комуніст І 
Монсей Павлович Железняк, у відділенні яко- І 
то Анатолій служив рядовим міліціонером. " 
Суворий, вимогливий, але разом з тим і спра- ведлпвпй. Железняк не раз говорив комсомоли- 1 
непі: «У п ішому ділі немає дрібниць, тут усе В 
важливе. Не оформиш як слід документацію В па затриманого порушника, недобачиш щось— І 
і вся твоя робота, всі твої старання підуть пл І 
вітер...» ■*' - ■

Згодом Анатолію присвоїли звання мо- ■ гтодшого сержанта міліції, став дільиич-1

комсомолом 
РЕКОМЕНДОВАНИЙ

І

І
І

Повернувся Анатолій в рідне місто 
Новомиргород, що розкинулося па ма
льовничих берегах Висі. Вечорами, колі; 
закінчувалась зміна. надівав хлопець 
червону пов'язку і разом з друзямн- 
дружпннисами неквапною ходою кроку
вав вулицями рідного міста. ї там. де 
проходили ці браві хлопці, зразу я: за
тихали порушники громадського по
рядку.

Коли виникла потреба послати кращих 
з кращих робітників на службу до мілі
ції. я?, плодоконсервному заводі всі зійш
лись на одній кандидатурі. Викликали 
Анатолія в кабінет директора, тут і ска 
•лав йому комсомольський секретар:

—Хочемо тебе рекомендувати від сво
го колективу на службу в органах мі 
ліції...

ЦЕ БУЛО неначе недавно. А вже ми
ну ю кілька років. Як швидко плине 

час’ Скі іькп подій і змін сталося в жит
ті Анатолія Нечепурного! Звичайно, мі
ліцейські будні — це ж перш за все не
спокій і тривога, готовність у будь-яку 
мить прийти па допомогу людям, приіі 
няти рішений, діяти...

— Нелегко було часом, — пригадує 
перші місяці служби Анатолій. — Та

сержанта міліції, став дільнич
ним уповноваженим.

У селах Март'оноші, Ма- 
р’ївці, ГІурпурівці. Оситній 
та інших у дільничного вже 
з’явилось чимало громад
ських помічників, особливо 
серед комсомольцій. Велике 
село Мартовоша. Багато в 
ньому молоді?" працьовитої, 
хорошої. Та не секрет, ін
коли зустрінеш і хулігана, 
п’яничку. Одного разу роз
перезались хулігани Іван 
Шарпар га Іван Бобейко, 

зчинили бійку в центрі села. Тут підоспілп 
дружинники і дільничний. Хуліганів за
гримали, а згодом вони тримали відпо
відь перед народним судом і були по
карані. Дільничний використовує кожну1 
нагоду для зустрічей і розмов з людьми. 
Він виступає на сесіях виконкому сіль-1 
ської Ради, в школі на батьківських збо
рах, на засіданнях товариського суду.

Одного разу юнак 11. (до речі.# непоганий 
хлоиець) вирішив «погратись», сів за кермо 
чужої автомашини і поїхав... Дільничний на
гадав юнакові, що за такі вчинки слід нести 
відповідальність.

Потім у тракторній бригаді засідав това
риський суд. Густо червоніло обличчя юнака. 
Щиро визнав він свою провину, пообіцяв ви
правитись. І слова свого дотримує, працює 
чесно, береже машини і... т вдячністю згадує 
Анатолія Нечепурного.

. .Неспокійна у нього професія, повна 
тривог і небезпеки, але разом з тим така 
почесна і відповідальна. І комсомолець 
добре це розуміє. «Завжди хороше прий
ти на допомогу людині, зробити для неї 
щось корисне, допомогти стати на вірний 
шлях», — говорить Анатолій. Слова ці в 
нього — від душі.

І. РОМАНЕНКО, 
працівник редакції райгазети «Чер
вона зірка». " ‘ '

м. Иовомнргород.

І

J

КИЇВ. Обурені підлими провокаціями пекінських властен па радянсько-китайсько
му кордоні одинадцять комсомольців заводу імені Січневого повстання 1918 року звер
нулись до військового комісара Залізничного району м. Києва з проханням достроко
во призвати їх в ряди Збройних Сил СРСР і направити па далекосхідний кордон.

На знімку: молоді робітішкн-патріоти (справа наліво): Михайло Мозоль, Микола 
Цимбал і Микола Овдкнко. В числі одинадцяти товаришів вони підписали заяву вій

ськовому комісару Залізничного району Фото О. П1ДДУБНОГО.
, (Фотохроніка РАТАУ).

Пленум КМО УРСР
Участі молодіжних орга

нізацій республіки в зміц
ненні і розширенні інтер
національних зв’язків укра
їнської молоді був присвя
чений пленум Комітету мо
лодіжних організа ц і й 
УРСР, який відбувся 26 
березня в Києві.

Значне місце в доповіді 
голови Комітету Миколи 
Чоломбитька і у виступах 
було відведено заходам, 
присвяченим підготовці 
до 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна. Особли
во підкреслювалось, що 
почесною справою комсо
мольців і молоді республі
ки є ознайомлення зару
біжних друзів з величезни
ми досягненнями, яких до
бився український народ 
під керівництвом Комуніс
тичної партії, виконуючи 
заповіти вождя,. Цьому

сприяють екскурсії по міс
цях, зв'язаних з діяльніс
тю В. І. Леніна, місцях ре
волюційної, бойової і тру
дової слави. На зустрічах і 
вечорах дружби в ниніш
ньому році будуть широко 
висвітлені теми: «Ленін і 
будівництво комунізму в 
СРСР», «Ленін і Україна», 
«Ленін і міжнародний ко
муністичний рух» та інші.

На пленумі відзначалось, 
що юнаки й дівчата рес
публіки, як і пся радянсь
ка молодь, вважають своїм 
високим інтернаціональ
ним обов’язкам і далі 
зміцнювати дружбу з ге
роїчним в’єтнамським на
родом, братніми спілками 
молоді соціалістичних кра
їн і рядом молодіжних ор
ганізацій міст-побратимів.

Гнівно засудили учасники 
пленуму провокаційні дії

кліки Мао Цзе-дуна на 
радянсько-китайсь кому 
кордоні, висловили своє 
одностайне схвалення за
ходам, що їх вживають 
партія і уряд, по дальшому 
зміцненню економічної і 
оборонної могутності соці
алістичної Батьківщини.

На пленумі розглянуто і 
затверджено ново «Поло
ження про Комітет моло-> 
діжних організацій Україн
ської РСР», в якому визна
чено структуру, завдання і 
функції республіканського 
комітету і його колегіаль
них органів — пленуму ' 
президії. Обрано новий 
склад президії КМО УРСР»

У роботі пленуму взяли 
участь перший секретар 
ЦК ЛКСМУ О. С. Капто, го
лова президії Українського 
товариства дружби і куль
турного зв’язку з зарубіж
ними країнами В. М. Дмит? 
рук, заступник голови КМО 
СРСР О. О. Лебєдєв.

(РАТАУ)»
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Мабуть, кожна людина 

на землі може розповіс
ти щось цікаве про свою 
першу зустріч з ленін
ським ім'ям. Сотні хви
люючих книг можуть на
родитися з цих опові
дань, які говорять про 
торжество безсмертних 
ленінських ідей, про їх 
ізсеперемагаючу силу і 
зростаючу популярність 
на землі.

Ось один із записів у 
моєму нью-йоркському 
журналістському блок
ноті:

• — Вперше я почув про

ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ

Леніна в 1932 році,— 
згадує постійний пред
ставник Монгольської 
Народної Республіки при 
ООН Магалин Дугерсу- 
рен. — Того року я тіль
ки закінчував перший 
клас єдиної тоді в нашо
му аймаку народної 
школи. На уроці наш 
учитель розповів нам, 
хлоп’ятам, про великого 
Ілліча. Я пам’ятаю, він 
говорив, що ця чудова 
людина була найголовні
шим і наймудрішим учи
телем всіх робітників і 
селян на землі. Ленін — 
друг всіх трударів у сві
ті, тому його люблять і 

іГйого розуміють всі прос- 
• ті люди земної кулі.

— Так говорив Багии—■ 
наш улюблений вчитель, 
якого з тому ж році по- 
ззірячому убили контр
революціонери. Не ста
ло нашого вчителя. Але 
більше зіниці ока беріг 
я його подарунок — не
великий круглий значок 
з портретом Леніна. І,

зібравшись на канікули з 
рідне стійбище, я прико
лов значок на кашкет.

— Треба було бачити, 
— продовжував товариш 
Дугерс.урен, — які жва
ві розмови викликав не
бачений значок серед 
мешканців мого стійби
ща. Одні з любов'ю роз
глядали його, інші — їх 
було значно менше — 
обрушили на мене потік 
лайок. «Сувора кара на
стигне тих, хто піде слі
дами російського єрети
ка», — кричала, виходячи 
з себе від злості, вдова 
одного багатого феода
ла. Ну що я міг тоді від
повісти їй у свої десять 
років? Пам’ятаю, жителі 
не дали мене скривдити. 
Повага і любов до Воло
димира Ілліча глибоко 
пустили корені в серцях 
монгольських аратіз. Ле
нін був головним захис
ником всіх трударів на 
землі — так думали і 
мешканці мого стійбища.

— Багато років про
йшло з тих пір, — гово
рить товариш Дугерсу- 
рен. — Ідучи ленінським 
шляхом, монгольський 
народ створив вільну, не
залежну, індустріально- 
аграрну державу. Впер
ше в історії саме Мон
гольська народно-рево
люційна партія на прак
тиці довела положення 
ленінського вчення про 
можливість некапіталіс- 
ТИЧНОІО шляху розвитку 
колишніх відсталих країн. 
Сьогодні у Монгольській 
Народній Республіці ім’я 
великого Леніна добре 
відоме кожному школя
реві, а його портрет зай
має найпочесніше місце і 
в установах, і в бібліоте
ках, і в клубах, і в юртах 
аратів-скотарів.

Є. БАСКАКОВ, 
кореспондент ТЛРС. 
Нью-Порк.

у ПАРТЕРІ хтось востаннє зашару- 
” дів програмою. Тиша натягнулась, 

мов струна...
Вистава почалася трохи незвичай

но. Глядач встиг звикнути до прос
тої декорації; па передньому плані — 
імітація дерева, задник задрапований 
синім полотном, майже на авансцену 
винесений пеньок.

І раптом юпітери зробили диво. 
Сцена перетворилася на- пляж, зали
тий оранжевим сонцем, засвітилося 
веселою блакиттю небо, ожив літній 
теплий день.

Л через кілька хвилин цей пляж 
перетворився па околицю села. Все цс 

підсилювало драматич
не побачення Горлиці та 
Гонти.

Біля правого порталу 
на тлі дерева засвітився 
спроектований портрет 
молодого Богдана Гон
ти, підпільника, який 
всім серцем відданий 
справі революції.

Образ Богдана Гонти 
складний не тільки за 
своїм характером, а и 
тим, що на протязі всієї 
вистави актору дово
диться перевтілюватись 
то у вісімнадцятирічного 
юнака, то в немічного 
пенсіонера. Проте Л. Ке- 
люх настільки органічно 
вживається в образ сво
го героя, що контрастні 
зміни його зовнішності і 
характеру сприймаються 
як цілком реальні. І ми 
віримо Келюху-Гонті.
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Бо він на сцені живе, думає, хвилю
ється і тому хвилює глядачів.

Ліричний і разом з тим вольовий 
образ підпільниці Горлиці створила 
Р. Горюнова. Артистка змогла знайти 
оті індивідуальні, неповторні штрихи, 
які характерні лише для її героїні. 
Це, безперечно, творча удача.

Хотілося б відмітити і гру молодик 
акторів Т. Кориієць та В. Зіноватіїо- 

го. Весела і вразлива Кориієць—На
талка зовні безтурботна і па перший 
погляд може здатися й легковажною. 
Але за вдаваною байдужістю Натал
ка приховує глибоке і сильне почуття.

Своєрідними, не схожими одне на 
одного ні діями, ні вдачею, виступили 
В. Потоиько — Микола, М. Горенька 
•—Мар’яна, В. Ліщименко—Федько.

Драма О. Коломійця «Горлиця» 
ускладнена сюжетними перипетіями, 
композиційними поворотами, луже 
важка для постановки. І тому окремо 
хотілося б сказати про режисерське 
роботу заслуженого діяча мистсцтп 
УРСР І. В. Казна дія, який поставив 
цю дилогію. П’єса в своїй основі не
се велике емоційне навантаження, і 
тому прості мізансцени не відволіка
ють увагу глядача ефектністю, а, 
навпаки, допомагають йому осягнути 
смисл слів і дій персонажів. Варті 
уваги режисерські знахідки, які в 
майже в кожній картині. Наприк
лад, проекція портретів Гордині та 
Гонти протягом всієї вистави.

В «Горлиці» є дійова особа, не 
обумовлена авторськими ремарками, 
та вона ннконує одну з головних ро
лей. Це — світлове оформлення. Ав
тори його — художники по освітлен
ню Б. Белков та і. Драч.

Колектив театру творчо попрацював 
над новою виставою. І це відчуває
ться. Хочеться поиажатн-високого лс- 
<гу нашій кіровоградській «Горлиці»...

В. ВАСИЛЕНКО.

11а фото: артистка Р. Го
рюнова в ролі Горлиці.

Наш конкурс
Леонід НАРОДОВИі^

Кажуть, коли він вмирав,
Плакали люди і квіти, 
Кажуть, коли він вмирав. 
Сонце відмовилось гріти. 
Кажуть, коли він вмирав, 
Враз висихали джерела... 
Кажуть, що Ленін умер... 
Справа його

не вмерла.
Люди і квіти усміхнені —
Ленін живе!
Дні наші сонцем освітлені — 
Ленін зове!
Вже океани прозоряться:-
Б’є джерело...
Може, і справді під зорям?.
Смерті його не було...

Вже весною небо світиться,
І земля дихнула зелено...
Я люблю тебе, МІЙ СВІТСЧК}’ — - 
Так людині серцем велено.
З людством, зорями і травами,
З незабудками й геранями... 
Не дозволю я, щоб травмами 
Твоє тіло звірі ранили.
Я люблю тебе за радощі — 
їх у мене повні повені,
Я люблю тебе за прянощі, 
Чорнобривцями даровані.
Пде весна твоїми долами 
Молодим зеленим вісником...
Я люблю тебе, як долю,
І 1г надщерблену, нетріснуту.

і
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МОЛОДЬ — 20-річчю НДР
БЕРЛІН. Славними трудовими ділами молоді. НДР го

тується зустріти 20-рі<іний ювілей своєї соціалістичної 
держави. Тільки за останні півроку в республіці створено 
більше тисячі молодіжних виробничих бригад, а понад і 
тисячі об’єктів оголошені молодіжними. Сім тисяч моло
діжних бригад беруть участь у соціалістичному змаганні.

На підприємствах НДР зараз діють близько чотирнад
цяти тисяч контрольних постів Спілки вільної німецької 
молоді, які допомогли зекономити державі мільйони 
марок.

За останні шість місяців понад 10 тисяч кращих пред
ставників Спілки ВНМ прийняті кандидатами у члени 
Соціалістичної єдиної партії Німеччини. (ТЛРС).

Фото В. КОВПАКА.

О як холодно часом
У вірші
Бува:
Наче голий на полюсі 
Бродиш між римами. 
Нагромаджено, ніби тороси, 
Слова,
Під якими ніколи
Не струмило Гольфстрімами. 
І якщо ти поет,
Безперечно затям:
Вірш — то сонця шматок, —
1, караючись холодом,
Кожне слово своє
Забезпеч почуттям.
Як держава карбованець 
Забезпечує золотом.

Монолог праці
Я — золота бджола,
Я мед беру щомиті
На квітах рук людських —
Мені замало.
І я лечу,
Щоб знову обважніли:
Збираю щедро взятої;
Полудепдий
На вогняній фацелії сердець. 
Я облітаю

часто і дбайливо.
Людських умів

дозрілі медоноси:
З них випиваю

мислення нектар.
Я — золота бджола.
Важкий мін. мед.
Але мій мед —
То хліб насущний
Всього живого на землі.
Я знов лечу...

з
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ДО ПОЧАТКУ літніх
' канікул ще більше 2 

г8нсйців. Але подумати 
про дитячий відпочинок 
— саме час. З цією мстою 
і зібралися завідуючі ди
тячими секторами клуб
них установ на свій об
ласний семінар.- Він про
ходив у селищі Дпмитро- 
вом у Олекс а 11 др і іїсько го 
району.

Робота з дітьми вліт
ку, форми і методи вихо
вання підростаючого по
коління, підготовка до 

. САМЕ

НАШ СУБОТНІЙ ГІСТЬ

ІОО-річчя з дня народ
женця В. І. Леніна — їй 
питання були головними 
на семінарі.

Учасники ного поділи
лись досвідом роботи, 
подивились ‘Виставу ляль
кового театру «Заііка-за- 
знайка», відвідали завод 

воску, вугле-

ТРЕТІЙ РІК НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДІЄ ТО
ВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТНИКІВ ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ЗУСТ
РІВСЯ З ГОЛОВОЮ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 
А. П. БОЙЧУКОМ І ПОПРОСИВ ВІДПОВІСТИ 
НА РЯД ЗАПИТАНЬ.

— Андрію Прокоповичу, будь ласка, кілька 
слів про завдання Товариства.

— Кіровоградщина — край степовий. Але 
не хлібом єдиним живе людина. Почуття пре
красного властиве кожному з нас, ми захоп
люємося стародавніми малюнками, прекрас
ними керамічними виробами, архітектурними 
спорудами. Створені працею і талантом на
роду, ці пам’ятники складають наші націо
нальні скарби і перебувають під охороною 
держави. Мета нашого Товариства — всебіч
но сприяти здійсненню заходів партії та уря
ду по охороні та збереженню культурної 
спадщини, використанню її в патріотичному 
вихованні радянського народу, підвищенні йо
го інтелектуального рівня. Основним завдан
ням Товариства є залучення найширших 
верств населення до активної участі у вияв
ленні, охороні, збереженні пам’яток минуло
го — історичних, технічних, археологічних, ар- 

■ж^Нрськогі’0
розріз.

Семінар 
будинок художньої са
модіяльності профтех- 
освіти. ,

Л. СІНОКОП.

організував такої організації!
— Наш сучасник, всебічно освічена люди

на, не може жити тільки сьогоднішнім днем: 
у ньому він бачить продовження всього кра
щого, що існувало віками, і відчуває себе

III II.................. ' ІН.ІІ—■■ 

спадкоємцем минулих поколінь, визнає свою 
відповідальність перед майбутнім. У цій еста
феті поколінь величезну роль відіграють па
м’ятники. Та з кожним роком їх стає дедалі 
менше: війни, стихія, роки, а то й просто не
освіченість, недалекоглядність деяких людей 
наклали на них свій руїнницький відбиток. 
Зберегти для нащадків створені народним 
генієм безцінні скарби — наше завдання. Йо
го можна виконати тільки об’єднаними зу
силлями багатьох людей.

До речі, Товариства по охороні пам’ятників 
історії та культури існують в усіх союзних 
республіках. Про діяльність Товариства розпо
відають журнали «Фольклор і етнографія», 
«Український історичний журнал», сторінки 
газет, журнал «Кур’єр ЮНЕСКО».

— Вся наша країна готується до всенарод
ного свята — 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Яку роботу проводить Товари
ство по відзначенню цієї знаменної дати!

—' В ряді районів області будуть установ
лені пам’ятники В. І. Леніну та героям-земля
кам, що загинули в боях за Батьківщину. Бу
де проведений Ленінський огляд всіх пам'ят
ників області. Готується до друку атлас «Ім’я 
Леніна на карті Кіровоградщини». Запланова
но ряд лекцій, екскурсій, туристських подоро
жей.

— Товариство — організація, що має на 
меті, перш за все, виховні завдання. Які фор
ми виховної роботи серед молоді воно ви
користовує!

— Народна мудрість говорить: починай ви
ховувати дитину тоді, коли вона лежить ще 
впоперек ліжка. Ми починаємо виховну робо
ту дещо пізніше. З 10 років діти працюють в

СКАРБИ
ВІКІВ
секціях юних дослідників і охоронців пам’ят- І 
ників історії та культури, вивчають історію Я 
рідного краю в подорожах по місцях боно-І 
вої та трудової слави, створюють музеї істо- Я 
рії рідного села чи міста, виготовляють фото- Я 
альбоми, виставки, вітрини. Збори піонерсь- Я 
ких дружин, прийом у піонери проводяться і] 
біля пам’ятників В. І. Леніну, біля пам’ятників Я 
героям-аоїнам.

— На II звітно-виборній конференції гово- Я 
рилося, що Кіровоградська обласна організа-1 
ція Товариства налічує понад 55 тисяч членів. Я 
Розкажіть, будь ласка, про умови вступу до І 
Товариства, обов’язки та права його членів. |

— Членами Товариства можуть бути гро-1 
мадяни СРСР, що досягли 16 років (учні —і 
з 10 років), які працюють в одній із організа-1 
цій Товариства і активно сприяють охороні і І 
збереженню пам’ятників історії та культури. 1 
Члени Товариства здійснюють контроль за 
станом пам’ятників історії та культури, беруть 
участь у подорожах, конференціях, лекціях та 
інших заходах, які проводять організації Това
риства, публікують матеріали пр® свою робо
ту на сторінках газет, виступають по радіо 
телебаченню.,
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ЙДЕ XXIV 
РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
СПАРТАКІАДА 
школярів

Наші—в середняках
ПоєдиНки юних спорт

сменів з кожним днем 
стають все більш напру
женими і захоплюючими. 
В спортивному залі ШВЛП 
змагаються борці. В 
Знам’янці тривають мат
чі. серед гандболістів. А 
в залах спортивного клу
бу «Зірка» та обласної 
ради ДСТ «Авангард» 
продовжують мірятися 
силами баскетболісти і 
акробати.

В Знам’янці кірово
градські спортсменки 
знову порадували своїх 
уболівальників, переміг- 
шц з рахунком 19:11 су
перниць із Хмельницької 
області. Героїнею дня 
стала знам’янська деся
тикласниця Людмила Па- 
ликуця, яка в цьому мат
чі закинула сім м’ячів.

Решта поєдинків закін
чилася з такими резуль
татами: Закарпатська об
ласть — Кримська об
ласть — 25:7, Івано-
Франківська область — 
Сумська область — 17:17, 
Херсонська область — 
Дніпропетровська об
ласть — 22:17, Чернігів
ська область — Київ — 
3:18, Закарпатська об
ласть — Донецька об
ласть — 11:10, Сумська 
область — Дніпропет
ровська область — 12:17.

З десяти наших борців 
продовжують змагатись 
шість спортсменів: Ана
толій Посунько, Микола 
Саліонов, Микола Іванов, 
Володимир Петрунін, 
Олександр Безсмертний, 
Фелікс Брайловський. Лі
дирують 
ківськг 
борці.

Після 
змагань 
першій 
дуть кримські юніори, в 
другій — одеситки.

Найвищу майстерність 
серед акробатів демон
струють поки що кияни, 
миколаївці, івано-фран- 
ківці.

запорізькі, хар- 
та кримські юні

першого кола 
баскетболісток у 
зоні перед ве-

«МОЛОЛОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кпропоград.
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Олександрійські спортсмени стали переможця- 
першості обласної ради ДСТ «Колос» з 
теніса. Друге і третє місця поділили 
і знам’янці.
Втішна звістка надійшла з Одеси від

настіль- 
бобрин-ного

чани•
градських гандболістів. Вони беруть участь 
ганнях, що входять до заліку IV республіканської 
спартакіади профспілок. Наші спортсмени в першо
му матчі з івано-франківцями здобули перемогу з 
рахунком 19:12.

кірово- 
у зма-

СКОРО СТАРІ
ФУТБОЛЬНА ЮНІСТЬ

Різноманітним буде кален
дар футбольних турнірів, У 
яких мають брати участь п 
нинішньому сезоні юні спорт
смена. В квітні українська мо
лодь почне боротьбу на все
союзних змаганнях колективів 
груп підготовки при командах 
майстрів класу «А» і «Б», в 
яких також братимуть участь 
вихованці спортивних клубів 
підприємств і дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл.

Почнуть ці змагання 66 
команд, і продовжать у півфі
налі тільки II — переможні 
зон. Фіналісти ж з 22 серпня 
по 5 вересня розіграють приз 
Комітету по фізичній культу
рі і спорту при Раді Міністрів 
СРСР.

Як відомо, в минулому рсці 
успіх у цьому турнірі мали 
українські футболісти: перше 
місце іаіінпли юні вихованці 
донецького «Шахтаря»..........

київські дннамівці. В

Філателісти

ЕЕКМН

ХВИЛИНКА. (Баскетболістки Вінницької 
області, учасниці XXIV республіканської 
спартакіади школярів).

Фото В. КОВПАКА.

а

Наша адреса і телефони j
м. Кіровоград, аул. Луначарсьного, 36 Телефони: 
секретаріату — 29-32-55, відділу пропаганди _ 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 00708.

Дирекція Нідерландської 
пошти несподівано проявила 
«турботу» про філателістів. 
Вона оголосила, що з 17 бе
резня по 13 ьвігня для пога
шення поштових марок буде 
ннкористовуваїися особли
вий, «ювілейний» штемпель 
з написом «20 років НАТО».

Хоча в Голландії колекціо
нування марок широко роз
повсюджене, філателісти не 
виявили у зв’язку із витів
кою дирекції пошти ніякого 
ентузіазму. Більше того, 
один з видних громадських 
дія'іів країни Ван дер Спек, 
виступаючи недавно на засі
данні парламенту, поставив 
вимогу, щоб заступник пре
м’єр-міністра Баккер заборо
нив уводити новий пошто
вий штемпель. «Пошта», — 
заявив Ван дер Спек, — дер
жавна установа, і вона не 
повинна займатися пропа
гандою НАТО!»

Голландські власті ке 
вперше намагаються про
пагувати НАТО з допомогою 
поштових марок. Півтора ро
ку тому, наприклад, вони 
ввели для погашення по
штових марок спеціаль
ний штемпель, присвячений 
«музичному параду» НАТО, 
який щороку проводиться в 
країні. Поштові чиновники 
почали ставити новий штем
пель на листі. Але чим 
більше листів вони штампу
вали, тим більше скарг си
палося и дирекцію пошти. 
Багато громадин 1 рішуче 
протестували проти того, 
щоб їх приватне листування 
використовувалося для про
паганди НАТО. Справа дій
шла, що питання про новий 
поштовий штемпель став, як 
І ніші, предметом обгово
рення у парламенті. Баккер 
заявив тоді: «Люди, які
протестують проти того, щоб 
на їх листах стояло слово 
«НАТО», можуть здати 
лист у віконце поштової 
контори і попросити, щоб па 
нього поставили звичайну 
печать». Тисячі голландців 
саме так і робили, і витівка 
з поштовим штемпелем, 
присвяченим НАТО, про
валилась. Безсумнівно, про
валиться вона І цього разу.

ІО. КОРНІЛОВ, 
кореспондент ТАРС.

цих змаганнях також, як 1 п 
розиграшу всесоюзного кубка 
«НадІН» (для збірних міст, 
районів, областей і республік), 
беруть участь юнаки 1951 — 

1953 рр. народження. Претен
денти «Надії» фінішують у 
кінці жовтня.

До самого початку нового 
навчального року триватиме 
розпграш кубка «Юність» для 
футболістів 1953 — 1955 рр. на
родження.

Він також візьме старт у 
містах, селах, районах, а по
тім у зустрічах збірних команд 
областей визначиться краща 
команда нашої республіки. За 
підсумками цих матчів буде 
складена збірна України для 
учасп у всесоюзному рози- 
грашу кубка.

Найбільш- масовим турніром 
молодіїх футболістів будуть, 
звичайно, змагання иа приз 

дру-«Шкіряний м’яч».
На старт вийдуть тисячі 

команд республіки, які змага
тимуться у двох вікових гру
пах за право участі у всесоюз
ному фіналі. В минулому році 
великого успіху добились юні 
футболісти Луганська та Киє
ва, що стали призерами Цісї 
першості.

На футбольних полях зуст
рінуться також команди шкіл 
республіки — учасники Спар
такіади України. Кращі колек
тиви розіграють титул чемпіо
на з 20 по 26 червня в Сімфе
рополі.

У 1967 році молоді футбо
лісти київського «Динамо» 
брали участь у великому між
народному турнірі у фран
цузькому місті Круа. В цьому 
році юна зміна киян також 
запрошена па ці змагання, які 
пройдуть з 24 по 26 травня.

(РАТАУ).

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, ЗО березня. Перша 

програма, 14.00 — «Здоров'я», 
(М). 14.20 Програма кольо
рового телебачення. Художній 
фільм «Похмурий ранок». (М). 
16.00 — Чемпіонат світу з хокея: 
Швеція — ЧССР. (Стокгольм),
18.15 — Програма кольорового 
телебачення. «Клуб кіпомандріп- 
ників». (М). 19.15 — «Сім днів», 
Міжнародний огляд. (М). 20.00— 
Першість світу з хокея. СРСР -ч 
Канада. (Стокгольм). 22.45 •— 
«Вікопомна весна». До 25-річчя 
визволення Буковини від німець« 
ко-фашпстськнх загарбник і», 
(Чернівці). 23.45 — «Камертон 
доброго настрою». (Запоріжжя),

ПОНЕДІЛОК, зі березня. 
Перша програма. 13.00 — О. Ар
бузов. «Мій бідний Марат», 
Спектакль Ленінградського дра
матичного театру імені Лепра- 
дп. 17.05 — «Підліток». Доку
ментальний фільм. (Кіровоград),в
18.10 — Ндніі оголошення. (Кі
ровоград). 18.15 — «На ланах 
широких». Тележурнал. (Кіро
воград). 19.00 — «Освідчення?^?». 
Музичний спектакль. (Одеси),' 
20.05 — «Музі.ка Паганіні»,1 
Фільм-концсрт. (К). 20.30 — Ін
формаційна програма. «Час»,
21.15 — Кінопрограма. 22.45 — 
До 30-річчя возз'єднання Захід
ної України з Радянською Ук
раїною. Концерт майстрів мис
тецтв зі Львова.

ВІВТОРОК, 1 квітня. Перша 
програма. 11.0) — Гелевісті. (К),
11.10 — Наукоьо-лоііу л я р п н й
фільм. (К). Н.35 — «Шкільний
екран». Передача з фізики для 
учнів 9 класу. 12.10 — Кіножур
нал та художній фільм «Сильні 
духом». 1 серія. (Кіровоград), 
17.00 — «Паш обов’язок». (Кіро
воград). 17.40 — Тс.'їсвісті. (К), 
18.00 — «Кпант». (К). 18.30 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. «Сторінки життя 
Ілліча». «Крига рушила». (К), 
19.00 — .«Прометей», (Донецьк), 
19.30 — «На музичній хвилі», 
«Клас професора Тесейєр». (К).
20.10 — «Поїзди ідуть за новим
маршрутом». Репортаж з нової 
.магістралі Одесько-Кпши пін
ської залізниці. (Одеса). 20.30 
—Інформаційна програма «Час»", 
(М). 21 15 — Телевізійний театр 
мініатюр «ІЗ стільців». (М),
22.15 — «Сильні духом». І серія, 
(Кіровоград).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
НЕДІЛЯ, 30 березня. 12.10 

Кінопрограма. 14.20 — Програ
ма кольорового телебачення, 
(М). 16.00 — Чемпіонат світу ? 
хокея; Швеція — ЧССР. 18.15 — 
Програма кольорового телеба
чення. «Клуб кіномандрівннків», 
(М). 19.15 — «Сім днів». Між
народна програма. (М). 20.00 — 
Чемпіонат світу з хокея: СРСР— 
Канада. 22.45 — «Вікопомна вес
на». До 25-річчя визволення Бу
ковини від німецько-фашист
ських загарбників. (Чернівці), 
23.45 — «Камертон доброго на
строю». (Запоріжжя).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.

РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

КЛАСІВ приймаютіся учні, які успішно 
в загальноосвітній школі та складуть 
спортивно-технічної підготовки по одно
спорту: баскетбол, волейбол, спортнв.-іа 
легка атлетика, плавання, теніс, фехту-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Школа працює в складі 6—10 класів; вона дає 
ріням загальну середню освіту, забезпечує їм добрий 
фізичний розвиток та високу спортивну майсщк^ 
вість.

ДО 6-8 
навчаються 
екзамени з 
му з видів 
гімнастика,
вання, футбол.

ДО 9—10 КЛАСІВ, як виняток, приймаються учні, 
які мають високі спортивні результати в одному із 
зазначених видів спорту та добру успішність із за
гальноосвітніх предметів.

ДЛЯ ВСТУПУ треба подати до приймальної комі
сії такі документи: заяву батьків аби осіб, що їх за
міняють, свідоцтво про народження, табель успіш
ності та виписку з рішення педагогічної ради школи, 
де учень навчався (з харакіерисгикою-рекоменда- 
цією для навчання в школі-інтернаїі спортивного 
профілю), медичну довідку про стан здоров’я (форма 
№ 26), залікову класифікаційну книжку спортсмена, 
довідку про склад сім’Ґ’та довідку з місця роботи 
батьків про розмір заробітної плати.

Строк подачі документів: поштою — до 15 червня, 
особисто — до 20 червня.

Учні, допущені до екзаменів, прибувають до шко
ли 20 червня ДЛЯ проходження медичної І спорі 1ІВИО- 
технічйої комісій і подають дирекції школи довідку 
санітарно-епідемічної станції.

Харчування і утримання учнів під час екзаменів 
безплатне за рахунок школн-інтернагу.

Утримання у спеціалізованій школі-іктернаті пл^*-?г 
не, згідно з існуючим положенням, залежно від заро-** 
бітпої плати батьків і складу сім’ї, як і в загальних 
школах-інтернатах.

Адреса школи: КИЇВ—11, ПРОВУЛОК ПАНАСА 
МИРНОГО, 9.
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