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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік видання X

МІНІСТРА ОБОРОНИ СРСР
СО

15 квітня 1969 р м. Москва
' МОЛЬ

ськии
СЕРВІС

ДІЙСНУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ І 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКО-

ПРО ПРИЗОВ У 1969 РОЦІ НА 
ЗВІЛЬНЕННЯ З ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР 
ВОЇ СЛУЖБИ

я

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ УКРАЇНИ

КОМ

травиі—червні і в листопаді—грудні 
1969 року відповідну кількість солдатів, 
матросів, сержантів і старшин, призва
них на дійсну військову службу в 1965, 
1966 і 1967 роках.

3. Командирам частин і кораблів, на
чальникам установ і закладів, виходячи 
з тривалості перебування на дійсній вій
ськовій службі солдатів, матросів, сер
жантів і старшин, які підлягають звіль
ненню в запас у 1969 році, а також 
кількості призовників, що прибувають 
на комплектування частин кораблів, ус
танов і закладів, визначити, хто з вій
ськовослужбовців буде звільнений у 
травні—червні і в листопаді—грудні 1969 
року.

4. Наказ оголосити в усіх ротах, бата
реях, ескадрильях і на кораблях.

Міністр оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу

А. ГРЕЧКО.

Відпоізідно до Закону СРСР «Про за
гальний військовий обов'язок» і Указу 
Президії Верховної Ради СРСР від 24 
жовтня 1967 року про порядок введення 
в дію Закону СРСР «Про загальний 
військовий обов'язок» наказую:

1. Призвати в 1969 році на дійсну 
військову службу в Радянську Армію, 
Військово-Морський Флот, у прикордон
ні і внутрішні війська громадян 1951 
року народження, що не мають права 
на відстрочку від призову, а також гро
мадян старшого призовного віку, у яких 
закінчились відстрочки від призову на 
дійсну військову службу.

Призов провести у травні—червні і в 
листопаді—грудні, як передбачено ст. 23 
Закону СРСР «Про загальний військо
вий обов’язок».

2. Звільнити з рядів Радянської Ар
мії, Військово-Морського Флоту, прикор
донних і внутрішніх військ в запас у

Обговоривши постано
ву Української респуб
ліканської ради проф
спілок та секретаріату 
ЦК ЛКСМ України 
«Про проведення рес
публіканського громад
ського огляду-конкурсу 
торгового, побутового і 
медичного обслугову
вання населення» ком
сомольсько - молодіж
ний колектив гастроно
му Павлівського ССТ 
Кремгесівського району, 
комсомольці і молодь 
Кіровоградсько* теле
фонно-телеграфної стан- 

комсомольсько-мо- 
лодіжний колектив імені 
50-річчя ВЛКСМ їдальні 
№ 7 Кіровоградського
тресту їдалень зверну
лися до всіх комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів служби сервісу з 
закликом включитися в 
соціалістичне змагання 
на честь 100-річчя від дня 
народження В. І. Леніна 
та 50-річчя Ленінського 
комсомолу України, до
биватися зразкової куль
тури обслуговування 
відвідувачів, впроваджу
вати передові, прогре
сивні форми і методи, 
спрямовані на приско
рення і поліпшення об
слуговування населення, 
впроваджувати заходи 
по підвищенню загаль
но-освітнього рівня і ді
лової кваліфікації пра
цівників, обслуговувати 
трудящих безпосеред
ньо на промислових під
приємствах, польових 

Станах, фермах, забезпе
чити виконання встанов
лених планів по всіх ви
дах послуг, боротися за 
гідну зустріч столітньо
го ювілею В. І. Леніна, 
50-річчя Ленінського 
комсомолу України, бо
ротися за звання колек
тиву імені В. І. Леніна.

Бюро Кіровоградсько
го обкому ЛКСМУ схва
лило ініціативу комсо
мольсько - молодіжного 
колективу гастроному 
Павлівського ССТ Крем
гесівського району, ком
сомольців і молоді Кі
ровоградської телефон
но-телеграфної станції, 
комсомольсько - моло
діжного колективу імені 
50-річчя ВЛКСМ Кіро
воградської їдальні № 7 
і рекомендує всім ком
сомольсько - молодіж
ним колективам сфери 
обслуговування області 

І включитися в соціаліс
тичне змагання за гідну 

■ зустріч 100-річчя від 
І дня народження В. І. 
І Леніна та 50-річчя Ле- 
I кінського комсомолу 
І України,

(J ЦІІ<

Ч

15 квітня у Києві відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії України.

На Пленум були запрошені перші секретарі обко
мів КП Укоаїни і голови облви<онком;в, які не є чле
нами ЦК КП України, секретарі обкомів ЛКСМУ, го
лови обласних рад професійних спілок, голови 
правлінь обласних організацій республіканського 
товариства «Знання», керіаники республіканських 
міністерств, відомств і організацій.-

Учасники Пленуму вшанували вставанням псм'ягь 
померлого члена Політбюро ЦК КП України, Голови 
Президії Верховної Ради УРСР Д. С. Корстченка і 
пам'ять померлого члена Ревізійної комісії КП Ук
раїни, другого секретаря Київського міськкому КП 
України В. О. Бойченка.

Пленум розглянув питання «Про дальше розгор
тання організаторської та ідеологічної роботи пар
тійних організацій республіки по підготовці до 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна». З доповід
дю виступив секретар ЦК КП України тов. Ф. Д. Ов
чаренко.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші 
Г. І. Ващенко — перший секретар Харківського об
кому КП України, О. П. Ботвин — перший секретар 
Київського міськкому КП України, М. Є. Сиваченко — 
голова правління товариства «Знання» Української 
РСР, В. В. Шевченко — перший секретар Луганського 
обкому КП України, А. А. Щудро — перший секре
тар Новомосковського райкому КП України Дніпро
петровської області, В. І. Дегтярьов — перший секре
тар Донецького обкому КП України, І. С. Руднсв — 
член Військової ради — начальник політичного уп
равління Червонопрапорнсго Чорноморського Фло
ту, Ф. І. Калита — перший секретар Волинського 
обкому КП України, А. І. Волков — начальник зміни 
тонколистового цеху заводу «Запоріжсталь», 
В. К. Клименко — голова Укрпрофради, Б. Є. Па
тон — президент Акаде/лії наук УРСР, П. Г. Фомі- 
на — перший секретар Радомишльського райкому 
партії Житомирської області, О. С. Капто — перший 
секретар ЦК ЛКСМ України, Ю. О. Збанацький — 
перший заступник голови правління Спілки письмен
ників України, П. А. Журавський — ланковий механі
зованої ланки колгоспу «Прогрес» Жашківського ра
йону Черкаської області.

На Пленумі з промовою виступив член Політбюро 
ІГК КПРС,- Перший секретар ЦК КП України 
тов. П. Ю. Шелест.

В обговореному питанні Пленум прийняв 
відну постанову.

Пленум перевів з кандидатів у члени ЦК 
раїни тт. В. Ф. Добрика, В. 1Л. Цибулька, Б. 
нова.

На цьому Пленум Центрального Кем. те-у 
ністичної партії України закінчив свою роботу.

І

Кому-

КП УК- 
C. Іва-

ВІДНО-

ГВАРДІЯ
Спілки — така комсьмильська сім’я <?рдсна

Сс-
1S00 ‘ізеиів

Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зірка», 
ред молодих червонозоріпців заслуженою повагою користую
ться члени комсомольсько-молодіжної бригади токарів Лідії 
Чсрезової — ініціатори змагання за гідну зустріч 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна. У них чимало послідовни
ків. 21 молодіжний колектив підтримав патріотичне починан
ня токарів.

Серед передовиків виробництва можна назвати сотні імен 
молодих робітників. Це штампувальниця ковальсько-пресо
вого цеху Галина Вахрамєєва, електрозварювальний механо
складального цеху № г Володимир Поііо.маїмміко та інші. В 
дружну робітничу сім’ю включилися і новачки, які прийшли 
па завод з комсомольськими путівками.

Сьогодні у нас в гостях комсомольська сторінка «Молола 
гвардія» заводської багатотиражки «Червона зірка».

(Читайте на 3-й стор ).

\

ЯКЩО ПОКЛИЧЕ ВІТЧИЗНА

іготош ПОВТОРИТИ
ПОДВИГ БАТЬКІВ

В. ШЕЛЕСТЕНКО, 
завідуючий відділом 

пропаганди і агітації Кремгесівського 
міськкому КП України.

йону ПОСТІЙНО КООРДИНУЮТЬ 
і спрямовують ДІЯЛЬНІСТЬ 
усіх установ і організацій, 
які займаються питаннями 
оборонно-масової роботи і 
військово-патріотичного ви
ховання молоді.

правилом реіулнрно проводити 
керівниками підприємств, орга-

П ОКИ ЩО вони сидять
11 за шкільною нартою. А 
інші пже роблять перші са
мостійні кроки, прийшовшії 
в заводський цех, у брига
ду механізаторів. Росте на
ша зміна, наша надія. Гос
подарем своєї з е м л і,
громадянином і патріотом зустрічає вона своє сього
дення.

Росте патріотом... Ці слова тішать нас, викликають 
почуття гордості. І ми прагнемо ті високі патріотич
ні риси характеру молодої людини зробити яскравіши
ми і глибшими. Міськком партії, первинні партійні, 
комсомольські та профспілкові організації міста і ра-

в нас уже 
семінари, наради з ___ __ ____ ___ ______ ,
нізацій, котгоспів, установ, секретарями первинних і 
комсомольських організацій, на яких порушуємо пи
тання діяльності оборонио-массвої роботи та військо
во-патріотичного виховання трудящих. Ось і нещодав
но влаштували збори партійного активу, на яких об-

говорили питання про завдання міської партійної 
організації по пзліпшенню військово-патріотичного 
виховання серед трудящії < міста і району.

Завдяки постійному піклуванню з боку партійних 
та інших громадських організацій про поліпшення 
оборонно-масової роботи в цих питаннях мн вже до
бились певних успіхів.

Провідна роль у цій справі належить ДТСААФ. 
Діяльність оборонного товариства останнім часом по
жвавішала. Досягнуто помітних успіхів у підготовці 
технічних кадрів для народного господарства. Лише 
ія минулий рік навчено більше 1600 спеціалістів, у 
тому чисті шофер'в-любнтелів, трактористів, судно- 
водіїв-любигелів. електриків. За три місяці цього ро
ку вже маємо більш «к 350 підготовлених спеціаліс
тів, і блаз’.кз 200 чоловік навчаються нині на курсах.

Не забувають у нас і про розвиток технічних видів 
спорту. В минулому році провели ці ній ряд спор
тивних змагань, зокрема з фігурного водіння автома
шин і мотоциклів. В селах району влаштовувались 
спортивні свята. Цього року район взяв активну 
участь у місячнику оборонпо-масової роботи.

Стали традицією урочисті проводи юнаків на служ
бу в армію. На честь при півників влаштовують мі
тинги, вечори. Лише в минулому році таких заходів 
проведено біля 60. На мі пінтах виступають працівни
ки міськкому КП України, виконкомів міської і ра< 
гониої Рад депутатів тру лящнх, працівники міськко
му комсомолу, офіцери військкомату тощо.

(Закінчення на 4-й етор.).
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ОЛЕКСАНДРІВНА

Фото О. КРАЙКА.

Багато с її ран у працівників 
Олександрійського р а іі о н у 
електромереж.

«Скрізь буде горіти лампоч
ка Ілліча», — під таким де
візом і пропели енергетики 
свій суботнпк 12 квітня, на 
якому було виконано робіт на 
5600 карбованців.

Ці гроші підуть у фонд п’я
тирічки.

На знімку: (фото внизу) 
електрики РЕМ па суботиику 
в селі Бірках.

12 
квітня, 
червона 
субота

І оловХНІВСЬК

В учнів Головаиівської СНІ 
№ 1 радість — будівельники 
Побуїькою будуправління по
чали класти стіни нової три
поверхової школи. А тому на 
шкільному подвір’ї не зати
хають веселі голоси і сміх уч
нів.

В день 50-річчя комуністич
ного суботпнка всі школярі* 
вийшли на допомогу будівель
никам.

На майданчику — різного
лосся. Брязкотить стрілою мо
гутній крап, ревуть самоски
ди, то тут, то там чується 
шурхіт мулярських кельм. Ось 
на правому крилі перші на
ріжні цеглини кладе кращий 
(молодий муляр Фалей Дорос
лий (фсто третє згори).

А поряд перші цеглини кла
дуть ударники комуністичної 
праці Семен Полянецькнй та 
Олександр Кабацюра.

їм, будівельникам, скажуть 
іцире спасибі 964 учні, які ся
дуть за' нарти в новій школі.

Олексій ТАЦ1ЄНКО. 
Фото автора.

■'лХ-ЗЧ

НОВОМИРГОРОД 
ф Закінчився трудовий день 
-іервзної суботи. Добре сьогод
ні попрацювали школярі міста, 

ф С. М. Карлюк довгий 
час працював першим секре
тарем Новомиргородського 
райкому КП України. Зараз 
ветеран па пенсії. Але в день 
50-річчя Великого почину ком
сомолець двадцятих років при
йшов на суботнпк. Через кіль
ка хвилин розпочнеться робо
та. а поки що працівники Но- 
вомиргородської райсіїожнв- 
спілкн слухають розповідь 
С. М. Карлюка про су ботин
ки. в яких він брав участь у 
роки своєї комсомольської 
юності.

Фото П. МАЛ ЄЄ В А.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

У кожного своя лабораторія
У кожного пропагандиста — своя творча лабораторія, 

свої методи підготовки і проведення запить, як і п кож
ному райкомі свої методи роботи з пропагандистами. 
Комсомольські організації велику увагу приділяють пи
танням політичного загартування учнівської молоді. 
У школах теж по-різному залучають учнів до вивчення 
марксизму-ленінізму. .„„„

Вмішувана добірка знайомить з деякими із знахідок.

від дня народження 8. І. 
Леніна ювілейні зошити 
будуть передані в шкільну 
Ленінську кімнату.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
доцент Кіровоград
ського педінституту.

ЗАВДЯКИ 
ПОСТІЙНО 
ДІЮЧОМУ

за прэ- 
«Проме- 

комсо-

щоб демонструвати на за
няттях.

Завдяки постійно діючо
му семінару на кожне за
няття в гуртку я приходжу 
добре підгото в л е н и м, 
впевненим у своїх силах.

А.* ПИЛ ИПЕНКО, 
пропагандист гуртка 
«Прометем».

м. Помічна.

ЮВІЛЕЙНІ 
ЗО ШИЇ и

Пропагандистом я 
ший рік. Коли призначили, 
лише приблизно знав, за 
що братися, як краще ор
ганізувати і провести за
няття. Питань було безліч. 
На них я одержав відпо
відь на постійно діючому 
семінарі пропагандистів. 
І зараз, коли навчальний 
рік у системі комсомоль
ської політосвіти закінчує
ться, можу підсумувати, 
що семінар став для мене 
доброю школою.

У нас на вузлі 
грамою гуртка 
тей» навчаються
мольці і молодь не тільки 
нашого вагонного депо. 
Є такі гуртки в дистанції 
зв’язку, в локомотивному 
депо, на станції. Майже 
перед кожним заняттям 
нас, пропагандистів одно
йменних гуртків, вузловий 
комітет комсомолу збирає 
на семінари. їх веде до
свідчений педагог і про
пагандист Антоніна Іванів
на какова. Вона докладно 
знайомить з планом на
ступного заняття в гуртку, 
радить, як краще йога 
провести. Крім цього, на 
семінарах ми слухасмо фію вождя, 
лекції, ділимося досвідом. 
Тут же ми одержуємо по
трібні діафільми (їх при
дбав вузловий партком),

Всі старшокласники Го- 
лованівської сере д н ь о і 
школи № 1 ведуть 
лейні ленінські 
Інакше кажучи, 
пише реферат про В. І. Ле
ніна як вождя революції, 
стратега міжнародного ре 
волюційного руху, творця 
і організатора Комуністич
ної партії і Радянської 
держави. Водночас це й 
особистий звіт кожного 
В. І. Леніну про те, як мо
лодь виконує його запові
ти. Що це саме так, я пе
ресвідчився, знайомлячись 
із зошитами окремих уч
нів.

Ювілейні зошити стар
шокласники ведуть за пла
ном, до якого входить ві
сім основних питань. Згід
но з цим планом вони 
докладно вивчають біогра- 

окремі його 
праці, твори художньої 
літератури про В. І. Лені
на і його соратників.

Напередодні сторіччя

СІЧІ 11 при підведенні 
" підсумків роботи в ме
ханічному цеху Олександ
рійського рудоремонтного 
заводу премією не було від
значено 
мо.тьця. 
ського комітету 
Анатолій 
в різні 
скривдили 
ничннків?
цілком 
секретар не глянув па цей 
випадок з іншого боку.

Начальник 
цеху 
недвозначно

— Цеховий комітет профспілки разом 
з : майстром нагороджують кращих з 
кращих. Ми не преміюємо тих робітни
ків, які мають порушення трудової дис
ципліни або брак у роботі...

А. Тарасов добре знає, що серед ком
сомольців трапляються бракороби.' Це 
в основному молоді, недосвідчені робіт
ники, які зовсім недавно оволоділи ви
робничими професіями і ще не набули 
потрібних навичок. їх би тепло зустріти 
при вступі на. завод, в урочистій обста
новці вручити трудову книжку або по
свідчення про розряд, розповісти про 
традиції заводського колективу — вдих
нути віру в свої сили і здібності, при
щепити повагу до професії, почуття від
повідальності за кожну гайку, зроблену 
власними руками. Але комітет комсомо
лу чомусь не подумав про це. Лише ос
таннім часом він запланував вечір по
свячення в робітники.

Проблема якості, боротьба з бракороб- 
ством завжди має особливу гостроту. Та 
члени заводського комітету комсомолу 
ніби не відчувають цього. Вони ще мало 
надають значення пропаганді науково- 
технічних знань, поширенню передового 
досвіду, змаганню молодих виробнични
ків за фахом. Не робить честі комітетові 
те, що пе з його ініціативи, а за наказом 
керівництва тресту «Олексаидріявугілля» 
па заводі було відкрито школу передо
вого досвіду для молодих робітників.

На заводі широко розгорнувся рух ра
ціоналізаторів і винахідників. Торік 210 
робітників та інженерно-технічних пра
цівників внесли свої пропозиції по вдо
сконаленню технології виробництва. Але 
комсомольців-раціоналізаторів можна 
перелічити на пальцях. Не дивно, що пі 

молодих 
молодих

жодного комсо- 
Секретар завод- 

комсомолу 
Тарасов кинувся 
інстанції: чому 
молодих вироб

ного уболівання 
благородне. Однак

.механічного
Г. Л. Тсрновськиїі 

пояснив годі:

юві- 
зошити. 
кожний

«ЩО Б я
СКАЗАВ 
ЛЕНІНУ?»
Комсомольці - ВОСЬМИ- • 

класники нашої школи 
провели конференцію по/ 
промові В. І. Леніна на 
III з’їзді РКСМ «Завдання 
спілок молоді».

Галина Мельник, Тамара 
Курбет, Сергій Продаєвич 
розповіли, як розуміють 
заповіт В. І. Леніна вчи
тись комунізму, а Леонід 
Климченко та Микола Ма
лий вели мову про те, в 
чому полягає класовий 
характер моралі, чим від
різняється комуністична 
мораль від буржуазної.

Жваву дискусію викли
кало питання, що значить 
бути комуністом. Ольга 
Цибенко та Лідія Німенко 
в своїх виступах 
лись на книги,
спогади про В. І. Леніна.

Та найбільше схвилюва
ло присутніх питання: «Що 
б я сказав Леніну, якби 
його зустрів?». Розповіда
ли і про досягнення країни 
за п’ятдесят років, і про 
рідне місто, про своїх 
батьків, про радощі і мрії.

Ми взнали багато ново
го про життя і революцій
ну діяльність Володимира 
Ілліча.

ГІ.
учень 
ської
школи № 2.

посила- 
статті і

ШЕВЧЕНКО.
Маловисків- 
восьмнрічіїої

. ♦контролер — РОБІТНИЧА СОВІСТЬ

Невиплачена
премія,
або як у комітеті комсомолу 
Олександрійського 
рудоремонтного заводу забули, 
що таке якість продукції

виставки технічної творчості 
виробничників, ні конференції

винахідників па підприємстві не прово
дяться.

Змаганню на звання кращого за про
фесією не надають гласності. В цехах ви 
не побачите ні лозунгів, пі. стендів, ні 
листівок на цю тему. Про хід змагання 
комсомольці чують лише раз па місяць, 
коли відповідальна за виробничий секторV* 
Віта Бугайченко оголошує показники 
молодих.

На рудоремонтному працюють робіт
ники багатьох професій. Але змагання 
па кращого за фахом ведеться чомусь ли
ше серед токарів. фрезерувальників, 
стругальників та слюсарів. Секретар 
комсомольської організації ливарного 
цеху Євген Бабій цілком доречно напо
лягає, щоб комітет комсомолу організу
вав таке змагання серед формувальни
ків і модельників. Комітетові слід би 
уважніше прислухатись до зауважень 
комсомольців, підтримати їх ініціативу, 
спрямувати її па пошуки невикористаних 
резервів і можливостей на кожному ро
бочому місці.

З-за браку, допущеного при ремонті 
гірничого устаткування, завод минулого 
року поніс 11470 карбованців збитків. 
Як не прикро, але до них причетні й 
комсомольці. Цього не трапилося б, як
би комітет глибше займався вихованням 
у комсомольців почуття сумлінного 
ставлення до роботи, високої відпові
дальності, бережливості, прагнення до 
постійного удосконалення своїх знань і 
павичок. Навпаки, продуктивність прані 
молодих, якість їхньої продуктивності з 
місяця в місяць зростали б. І тоді ніко
го з них не обходила б премія.

А. КРЯТЕІ1К0, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Олександрія.



„Молодий комунар" стор<року

ГВАРДІЯ
\ ВАКСА/

ТТІ.ІІІІІСЬКІІН ЗАЛІК комсомольця — цс перевір- 
Ка твоєї виробничої діяльності, ПОЛІТИЧНОЇ Зрі

лості, громадської активності.
Для того, щоб скласти залік, ти повинен успішно і 

творчо виконувати виробничі обов'язки, вивчити ре
комендовані ленінські роботи, знати історію ВЛКСМ, 
підвищувати свій ідейпо-політнчний рівень, брати ак
тивну участь у громадському житті організації?-

«Комсомольцю! Чи готовий ти до Ленінського за
ліку? — ці закличні слова зустрічають комсомольців 

«Червоної зірки» на робо
чих місцях у кожному цеху.

Розпочався перший, ор
ганізаційний етап Ленін
ського заліку. В комсомоль

ських групах зараз ведеться робота по роз’ясненню 
завдань і мені заліку, розподіляються темп і реко
мендуються для вивчення членам Спілки ленінські 
твори.

Звітом кожного комсомольця перед партією, на
родом і комсомолом станс Ленінський залік. У

• квітні 1970 року ми доповідатимемо про нашу участь 
у комуністичному будівництві, про те, як вивчали 
ленінізм, як підвищували свій загальноосвітній, тех-

• пічний і культурний рівень’, як перетворювали в жит
тя головну ленінську заповідь молодим — «вчитися 
комунізму».

СУЧАСНИК

*

*

3. БОГДАНОВА, 
групкомсорг механоскладального цеху № 4.

І

тези

і

і під їх наглядомБАРВИ ПРОФЕСІЙ

цікавитися

групі най- 
виявилися 

ковальсько-

нові мої друзі 
пресами; Майже

активно 
похід за 

вироб- 
взяли під

про- мовуєш на збільшення аипус- 
" • ку і поліпшення якості про

дукції. І взагалі цікаво працю-

ЗВІТ 
У IDTOrMv

В РІЗНИХ МІСЦЯХ І З РІЗНИМИ, АЛЕ СХОЖИМИ ТРУДОВИМ 
ЗАВЗЯТТЯМ І ВПЕРТІСТЮ У ДОСЯГНЕННІ СВОЄЇ МЕТИ, ЮНАКАМИ 
ЗУСТРІВСЯ НАШ КОРЕСПОНДЕНТ І ПОПРОСИВ ЇХ ПОДІЛИТИСЯ 
ДУМКАМИ, ПЛАНАМИ, МРІЯМИ.

Десять років людина навчається 
в школі. П’ять років — з інституті. 
Знання, здобуті нею за цей час, за
стосовуються потім на практиці, при
носами значну користь країні. І вона 
тим більшою буде, чим більшою 
буде віддача самого робітника, 
техніка, інженера — людини з пев
ним запасом знань.

Інколи цього запасу вистачає на 
все життя. Та людина тягнеться до 
нових знань і взагалі до всього но
вого. В наш час ніяк не можна туп- 
цюаатися на місці.

Потрібно постійно вчитися.
Сам я після закінчення вузу пра

цюю в ДСКТБ і вчуся в аспірантурі 
Всесоюзного науково-дослідного ін
ституту олійних культур.

Ю. КУРЗОВ. 
інженер-конструктор ДСКТБ.

Важкою атлетикою я почав сер
йозно займатися під час служби в 
армії і ось уже шість років віддаю 
їй свій вільний час.

Норму кандидата в майстри спор
ту СРСР виконав у 1967 році. За
раз мені належать три рекорди об
ласті в напівсередпін вазі: ривок, 
поштовх і сума триборства.

Наприкінці минулого року я бра", 
участь у першості центральної ради 
ДСТ «Авангард», яка проходила в 
Запоріжжі Увійшов у шістку най- 
сильніших. Мої 115 кілограмів у 
ривку — третій результат.

26 — 27 квітня виступатиму на 
першості обласної ради профспілок 
Моя мета — виконати норматив 
майстра спорту. Якщо тоді, в Запо
ріжжі. мені не вдалося цього доби
тися з-за погрішності в техніці під

ВЯВКШВрдЯШ &
1. hF • і’ ■:. > А Йт J V ї 1
І ?
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А ЩЕ
МЕНІ
ПОДОБАЛОСЬ...

Багатотисячний колектив за
воду виконує зараз важливе уря
дове завдання. Виготовлення і від

правка колгоспам і радгоспам краї
ни до 15 травня великої партії сі
валок дасть змогу трудівникам села 
в кращі строки провести весняні 
польові роботи. Тож доля майбут
нього врожаю в значній мірі зале
жить і від нас, машинобудівників.

Комсомол «Червоної зірки» завж
ди був і залишається вірним поміч
ником партійної організації під
приємства. Слідом за комуністами 
молодь заводу стала на ленінську 
трудову вахту. На заклик комуніс
тів — краще використовувати ре
зерви виробництва — відгукнулися 
колективи комсомольсько-молодіж
них бригад Павла Дорошенка з і»*’

струмептального цеху, Лідії Черезо- 
вої з другого механоскладального, 
Наталії Антонової з механоскла
дального № 3, Бориса Замосковіна 
з ковальсько-пресового.

Широкий відгук у серцях моло
дих машинобудівників знайшов і 
заклик старших товаришів успішно 
виконати урядове завдання. У ли
варному цеху сірого чавуну форму
вальники комсомольсько-молодіж
ної бригади, яку очолює Василь За-

У двадцять років — депутат міської Ради. Та
кого високого довір’я комсомолка Ганна ТИХЛН- 
СЬКЛ, комплект у вольниця четвертого механо
складального цеху, удостоєна за сумлінне став- ■ 
лення до праці і громадських обов’язків.

Фото В. Бондаренка.

час поштовху (в ривку і жимі нор
матив майства я виконав), то тепео 
буду надіятися, що цього не трапи
ться. Зараз я посилено тренуюсь.

Цього року закінчую 11 класів 
вечірньої ніколи. Мрію про вступ л 
Кіровоградського псдінсхл
факультет фізвиховання.

В. ІВАЩИШИН, 
слюсар енергоцеху.

=■:= * * І»:
Спочатку я працював у першому 

механоскладальному слюсарем, па
кувальником. А потім перейшов 'в 
інструментальний цех. Тут незаба
ром організували комсомольсько 
молодіжну бригаду верстатників, і я 
став її рівноправним членом.

Оволодів за цей час чотирма спе
ціальностями. Тепер можу працюва
ти і на різбонакатному, і на дов
бальному, і на фрезерувальному 
верстатах. На пресі також...

Робітничі будні тільки на перший 
погляд одноманітні: праця, навчан
ня, комсомольські турботи... Проте, 
які вони різні і цікаві, якщо живеш 
у такому колективі, як наш моло
діжний, якщо працюєш з повною 
віддачею, вчишся, береш активну 
участь в громадському житті ко
лективу.

В. КОРОТУН, 
член комсомольсько-молодіж
ної бригади інструментально
го цеху.

1МАТИ, і батько мої працю
ють на «Червоній зірці» в 

ковальсько-пресовому вже чи
мало років. Тож і я після за
кінчення десятирічки в 1959 
році прийшла в кузню. Спо
чатку різноробочою була, по
тім — обліковцем.

Остання посада — тиха, спо
кійна і не дуже відповідальна, 
тільки працюй собі. Проте са
ме вона мене і не влаштовувала. 
Адже поруч — збігай тільки- 
но на будь-яку дільницю — 
вирує робітниче життя. Ось 
хоч би ковалі з їх незмінними

турботами про план, якість і 
продуктивність, з їх радоща
ми і невдачами, з добрими за
думами.

А ще мені подобалося спо
стерігати, як 
працюють за 
щодня вибирала вільну хвили
ну, прибігала на дільницю і 
спостерігала. Невимушена ці
кавість незабаром змінилася 
жагучим бажанням самій пра
цювати на пресі.

Почала більше 
процесом роботи, придивляла- не коваль у повному розумій
ся, розпитувала ковалів, що до ні цього слова) думку спря-

УРЯДОВЕ ЗАВДАННЯ 
ВИКОНАЄМО!

ревнюк, щодня виконують виробни
чі завдання на 130 процентів.

Кожен комсомолець, кожен юнак 
і дівчина нашого орденоносного під
приємства добре усвідомлюють, що 
тільки сумлінною працею на кожно
му робочому місці можна досягти 
бажаних результатів. Тому знання 
свої, силу рук молодих і вогонь га
рячих сердець спрямовують вони на 
виконання важливого урядового 
завдання.

В б комсомоль-. — Ж' ФФ^ лських організаціях цехів 
і відділів відбулися збо
ри. На них молоді робіт
ники радилися, якими 
трудовими дарунками зу
стрінуть 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. 
Прагнучи 
славну дату 
доаими 
заводська 
дружно 
хід за

ознаменувати 
новими тру- 

досягненнями, 
комсомолів 

вирушила в по- 
високопродуктив-

працю на кожному 
робочому місці.

ф Юнаки і дівчата 
четвертого механоскла
дального цеху провели 
ленінський урок на тему: 
«Жити і працювати по- 
ленінськи». Зараз ком
сомольці працюють над 
виконанням критичних 
зауважень, висловлених 
членами Спілки на цьо
му уроці. Про підсумки 
цієї роботи йтиме мова 
на черговому занятті, яке 
відбудеться в квітні.

ф Комсомольські «про
жектористи» 
включилися в 
високу культуру 
ництва. Вони

неослабний контроль ро
боту по наведенню зраз
кової чистоти і порядку 
на виробництві. Резуль
тати походів висвітлюю
ться на сатиричних стен
дах «КП».

ф Закінчилися змаган
ня на першість заводу з 
важкої атлетики, в яких 
азяли участь десять ко
лективів фізкультури це
хів і відділів підприємст
ва. У першій 
сильнішими 
важкоатлети 
пресового цеху. На друге 
місце вийшли штангісти 
механоскладального цеху 
№ 1, на третє — ДСКТБ. 
Серед команд другої 
групи найкращих резуль
татів добилися спортсме
ни деревообробного це
ху, відділу технічного 
контролю і відділу голов
ного технолога.

вечір атеїстів
- щасливого

Про жі- 
уче- 

учителів, 
лікарів, 

участь у

• В робітничому клубі 
відбувся 
«Жінки 
життя творці», 
нок-трудівниць, 
них, інженерів, 
будівельників 
про їх активну 
будівництві комуністично
го суспільства говорив у 
своєму виступі член об- І 
ласного товариства «Знан- | 
ня» Й. Вайсбурд. Про 
шкоду, яку приносить ре
лігія, говорив у своєму 
виступі завідуючий місь
ким Будинком атеїзму 
П. Дмитренко. Для учас
ників вечора була орга
нізована виставка «Мис
тецтво проти релігії», де
монструвалися антирелі
гійні кінофільми.

чого, 
ходила так би мовити вироб
ничу практику.- Згодом зали
шила свою колишню посаду і вати. Сьогодні прагнеш зроби- 
перейшла на заготівельну ти більше, ніж учора, а завтра 
дільницю. більше, ніж сьогодні. Тим-то і

Чотири роки працюю штам- життя стає цікавішим, ціле- 
пувальницею. Що можна ска- спрямованим, 
зати про цю професію? Чим 
вона приваблює? Напевне, тим, 
що потрібно бути уважною, 
зібраною, кмітлизою. Весь 
час у пошуку, свою ра
ціоналізаторську (без неї ти

Непомітно для самої себе 
включилася з громадську ро
боту: турботи колективу стали 
і моїми. Ділю тепер з ним і 
радість свою, і надії.

Л. ВАРИГА, 
штампувальниця коваль
сько-пресового цеху.
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НА ОБЛАСНІЙ НАРАДІ

ПРОПАГАНДИСТІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ПРЕСИ

до-

ЮВІЛЕЙНИЙПОПЕРЕДУ

■ИЕЕИЯИ

Я В обласній нараді пропа- 
I ганд.чегів та громадських роз- 
■ повсюджувачів преси, що від- 
| булася в Кіровограді, взяли 
В участь секретарі міськкомів і 
и райкомів партії, секретарі 
й міськкомів і райкомів комсо- 
I молу, редактори обласних 
І міськранокнях та районних га- 
1 зет, керівники міських та ра

йонних вузлів зв’язку І 
агентств Союззруку».

З доповіддю про підсумки 
перелизати на газети і журна
ли на 1*Л9 рік та 'надання по 
дальшому розповсюдженню 
преси виступи та секретар об
кому партії Н. П Су ханой
ська.

Підкресливши роль преси у 
кому ністичнлігу вихованні тру
дящих, у розвитку народною 
госп"л:.і ств,і. доповідач пові
домила про підсумки перед
плати на прес* в області на 
1969 рік. Кількість передпла
чених газет і журналів у цьо
му році, Порівняно з мину
лим, зросла па 120 тисяч при
мірників. На тисячу чоловік 
населення області прина іає 
1219 видань. Сім тисяч громад
ських розповсюджувачів, пів
тори тисячі працівників «Соют- 
друку» і зв’язку займалися 
передплатою.

Найкращих успіхів у рознов-

сюдженпі газет і журналів . 
билися працівники «Союзлру- 
ку», зв’язківці, громадські ак
тивісти преси Петрівського 
району. Тут насиченість пре
сою на тисячу чоловік досяг
ла 1274 примірника, а в П’я- 
тнчатському відділенні нього 
району кількість передплаче
них видань становить 1677 
промірників на тисячу чоловік.

Та були й недоліки в ході 
передплати, продовжує допо
відач. Не можна не сказати, 
що в деяких районах змен
шився попит на фахові журна
ли. Так, із 34<> спеціалістів 
сільського господарства Ком- 
па.чіївського району не перед
плачують спеціальних журна
лів 227 чолопік.

Слід звернути увагу, в яких 
умовах працюють наші роз
повсюджувачі преси, праців
ники поштових відділень і від
ділень «Союздруку». Райкоми, 
міськкоми партії мають вже 
зараз обговорити стан справ, 
заслухати роботу рад по про
паганді преси з тим, щоб у 
ювілейному 1970 році трудів
ник« полів і заводів мали ще 
більше можливостей Для ко
ристування друкованим сло
вом,

В обговоренні доповіді взя
ли участь начальник Долин-

ськзго ранвідділенпя зв’язку 
В. І. Збаражськнй, другий 
секретар Кіровоградського мі
ськкому партії А. Д. Суханов, 
громадський розповсюджувач, 
вч.ігс іь-пенсіснер з Петрів
ського району О. П. Сердюк, 
завідуючий відділом пропаган
ди і агітації Новоукраїнського 
райкому 
Доренко, 
повсюджувач 
кладач 
віку му 
ського -,. ^-
Лсбедннець, громадський роз
повсюджувач преси Південно
української геологорозвілу- 
вальної експедиції В. І. Лаго
да, заступник начальника рес
публіканського управління
«Союздруку» П. Г. Мудренко, 
начальник відділу поліграфіч
ного комбінату «Радянська 
Україна» (м. Київ) Н. 1. Ми
ловидова,

Велика група пропагандис
тів та громадських розпов
сюджувачів преси була наю- 
роджена Почесними грамота
ми та цінними подарунками. 
Від обласної молодіжної га
зети «Молодий комунар» від
значені подарунками В. П. 
Поліщук — інструктор Мало- 
внсківського агентства «Союз- 
друк», Микола Івасенко — 
секретар комсомольської орга
нізації Олександрійського 
СПТУ, Анатолій Стельмах — 
секретар комсомольської орга
нізації Бобрнисцького сіль- 
госптехнікуму, Василь Чирва — 
секретар комсомольської ор
ганізації Олександрійського 
зооветгехнікуму, Ірина Біло- 
іурова — бібліотекар Го.това- 
нівського профтехучилища № 5, 
О. П. Сердюк — вчнтсль-пен- 
сіонер, громадський розпов
сюджувач преси з Петрівсько
го району, Ольга Павленко — 
секретар Онуфріївського рай
кому комсомолу, Валентина 
Довжин — агроном колгоспу 
«Шлях до комунізму» Добро- 
всліічківського району та інші.

партії І. Є 
громадський 

преси, 
Кіровоградського 

механізації 
господарства €

В магазин по запрошеннях? Так, не дивуйтеся. Зов
сім недавно відкрився він на. вулиці імені 50-річчя 
Жовтня і назву дали йому символічну — ^Моло
дість». Магазин цей для щасливих, бо обслуговує 
здебільшого молодожонів.

Гарний вигляд матимуть молоді, якщо весільну 
сукню чи костюм порадять їм придбати старший про- 
давець-консультант О. 0. Матвієнко, випускниці Кі- 
ровоградського торговельного училища, продавці- 
консультанти Люда Прищепа, 10ля Ільяшова, Люба 
Гончарова. Лише тиждень минув, як відчинилися 
двері «Молодості», а в ньому вже побували близько 
тридцяти пар молодих.

Якщо ж ви хочете зробити молодожонам подару
нок, будь ласка, до ваших послуг гарні сукні, сервізи, 
килими, модні туфельки, речі широкого вжитку.Н а ф о то: < дість» О. О. М а т в і є и к о вбранням нареченої.старший продавець магазину «Мо.іо-. 7 7 7 . з милується весільнимФото Г. УДОВИЧЕНКА.

ГОТОВІ ПОВТОРИТИ
ПОДВИГ БАТЬКІВ

(Закінчення. Початок
“на 1-й crop.).

Особливо цікаво такі проводи проходять у колек
тивах заводів залізобетонних конструкцій та виробів 
і металоншіструкцій, рибаргілі імені Петровського, в 
колгоспах імені Леніна та- мені Жланова. Ветерани 
вручають призовникам подарунки, дають наказ слу- 
жнтн чесно, бути відмінниками бойової і політичної 
підготовки, з усьому наслідувати приклади наших 
земляків — Героїв Радянського Союзу І. К. Конька, 
М. П. Дикого, О. Я. Панченка, Л. К. Цимбала.

Для призовників проводяться 
«Днів цих слава не померкне», . .
«Солдат завжди солдат», «Шляхами бонової слави», 
«і син героєм стати мусить, якщо його батько герой», 
«Жити — Батьківщині служити».

У КОЛСК-

тематичні вечори 
«Герої серед нас»,

НОІНИ-КРЕМГЕСІВЦІ виконують накази земляків.
Нам не доводиться за них червоніти. Па адреси 

батьків, шкіл, виробничих колективів військкомату, 
де колись учились і працювали хлопці, надходить з 
військових частин багато листів-подяк.

Нещодавно з військової частини надійшов теплий 
лист на ім’я Якова Пилиповича та Ганни Василіппн 
Гончаренків, у якому командир повідомляє, що їх син 
Микола, колишній електрик міськпобутхомбінату, 
зарекомендував себе дисциплінованим воїном, д<’5- 
рнм спеціалістом, він — відмінник бойової і політич
ної підготовки. За сумлінне виконання своїх обов’яі- 
ків має шість подяк від командування військової 
частини.

Чули ми добрі слова і про колишнього електрика 
заводу залізобетонних конструкцій та виробів Васи
ля Чорното, Івана Плахотнього з колгоспу імені 
Леніна, Олександра Мічуна із заводу металоконструк
ція та багатьох інших юнаків, що нині служать в 
армії.

Майже всі призовники нашого міста й району, йду
чи па військову службу, мали технічні спеціальності, 
всі склала нормативи на значок «Готовий до захис
ту Батьківщини», більшість — спортсменн-розряд- 
ннкн.

Минулого року в одному з мальовничих міснь на 
березі моря працював військово-спортивний табір. 
Він був забезпечений необхідною навчальною базою 
для організації занять. В ньому велася змістовна ви
ховна робота. Підготовлено чимало технічних спеціа
лістів; радіотелеграфістів, водолазів, електриків то
що. Про будні і навчання у військово-спортивному 
таборі кіноаматори зняли короткометражний фільм. 
Ного переглянула значна частина населення району.

МАТИ спеціальність, потрібну в армії, замале. Тре- 
т ба бути палким патріотом. Наші призовники піш
ли на службу», готові не шкодуючи життя захищати 
мирну працю радянських людей. Бо ж виховується 
молоде покоління на бойових, революційних і трудо
вих традиціях радянського народу та його Збройних 
Сил.

Свято шанують трудящі міста пам'ять Героя Ра
дянського Союзу І. к Конька, який у роки Великої 
Вітчизняної війни повторяв безсмертний подвиг 
Олександра Матросова. Його ім’я присвоєно середній 
шхолі А» і та одній з вулиць міста.

кабінсті 
щоб

Перед учнями цієї школи нерпз виступала мані ге
роя. Вона читала листи від сипа, а хлопці, затаму
вавши подих, уважно слухали її. В одному з таких 
листів Іван Кузьмович писав: «Мамусю, рідненька, н 
б’ю цих гадів-фашисгів і не пошкодую нічого, на
віть життя, для їх знищення». Цей лист писав юнак. 
Ким би він став, чего б він досяг. якби залишився 
живим?.. Але він встиг зробити найголовніше — за
хистити свою Батьківщину від ворога.

У добре обладнаному військовому
ніколи № 1 учні навчаються військової справи, 
бути гідними свого земляка 1. К. Конька.

Свято шанують пам’ять про свого земляка В. Ди
кого і трудящі Андрусівки. В минулому році дружи
на героя передала у музейну кімнату школи його 
особисті речі.

Багато роблять для увічнення пам’яті Героя Ра
дянського Союзу В. Панченка вчителі та учні Калаи- 
таївської 8-річпої школи, що носить його ім’я.

До військово-патріотичного виховання молоді міськ
ком партії залучає старих більшовиків, ветеранів ми
нулих воєн, позаштатних лекторів і доповідачів, про
пагандистів. працівників культосвітніх закладів. Торік 
проведено 83 зустрічі з учасниками громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, прочитано більше 700 лек
цій і доповідей на військові теми.

Перед трудящими систематично виступають пра
цівники міськкому КП України, члени бюро міськко
му партії, виконкомі') міської і районної Рад депута
тів трудящих. Герої Радянського Союзу М. 1. Євсєєв 
та А. К. Цнмбал, генерал-майор у відставці М. Всрж- 
бнцький, офіцери запасу М. Тягппрядко, М. Грубник, 
П. Кругляков, А. Бородай, А. Камчатний, Г. Ромаш- 
кіп, К. Мартиненко.

Значну роботу но військово-патріотичному вихован
ню молоді проводять культосвітні заклади, педаго
гічні колективи, дитячі дошкільні установи та Спор
тивні організації.
ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ юнакам та дівчатам вечір, про

ведений у міськкому Палаці культури імені В. І. Ле
ніна. Комсомольці 60-х років зустрілися з орденонос
цями міста і району. Затамувавши подих, слухала 
юнь хвилюючу розповідь поіковиика запасу А. А. Бо
родая — колишнього льотнії <а, М. Д. Карпова — Ге
роя Соціалістичної Праці, ім’я якого пов’язане зі 
спорудженням красуні гідроелектростанції.

Затихає зал. 1 в тиші чітко лунають слова 
орденоносця до молоді. Герой Радянського 
Микола Іванович Євсєєв, звертається до юних 
памп: «Любіть свою Вітчизну, трудіться на її благо, 
будьте вірними заповітам В. І. Леніна».

Як зіницю ока берегти мир на землі поклялися 
юнаки і дівчата, приймаючи естафету від старшого 
покоління. Від імені комсомоли міста і району секре
тар міськкому ЛКСМУ Валентина Бур’яиська запев
нила орденоносців, що комсомольці 60-х років будуть 
гідними спадкоємцями своїх батьків.

Педагогічні колективи шкіл теж поліпшили вихо
вання учнів на ревояюційітх, бойових та трудових 
традиціях. У піонерських дружинах став масовим рух 
червоних слідопитів, міцніє дружба піонерських за
гонів і друя ип з ветеранами Великої Вітчизняної вій
ни та Героями Радянського Союзу і Героями Соціа
лістичної Праці. З великим патріотичним піднесеш

наказу 
Союзу 
зі сло-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 18 квітня. Перша 

програма. 10.00 — Теленовини, 
(М). 10.15 — Чудеса природи, 
(Мі. 10.30 — Маршрутами п’я
тирічки. (М). 11.00 — Телевісті, 
(Ю. і:.:: " ------------ '■
фільм. (К). 
екран. 1' 
класу. >' ...
Черемшини». (Львів). 
.«Перстень з русалкою». II се
рія. (Кіровоград). 13.30 — Між
народні змагання з важкої аг- 
легшій на приз «Дружби». (К). 
17.W — Марко Вовчок, «Інсти
тутка». (К). 17.40 — Телевізій»
ні ленінські читання. (Кірово
град). 18.00 — Для школярів. 
«Маленька філармонія». (Оде
са). 18.40 — Інформаційна про
грама «День за днем». (Кірово
град). 19.15 — «За.здоров’я лю
дині». (К). 19.30 — «Музичний 
кругозір». (К). 20.30 — Естафет? 
повни. (М). 21.15 — «Перстень з 
русалкою». Художній фільм. II 
серія. (Кіровоград). 23.45 — Па 
першість світу з шахів. Щоден
ник, (М). 24.00 — Тільки факти. 
(М).

СУБОТА, 19 квітня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Теленовипи. (М). 
10.00 — МуЗично-розваж а л ь ч а 
програма. (М). 10.30 — «Архітек
тура і будівництво». (М). И.иО
— Музичний турнір міст «Па
рад переможців». (М). 12.30 — 
«Прогрес». Іитервізійннй жур
нал. (М). 13.00— Естрадний кон
церт. (Ужгород). ,13.10 — «Здо
ров’я». Науково-популярна про
грама. (М). 14.20 — Наша афі
ша. (IQ. 14.25 —'«Погляд». (К),
15.30 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 16.00 — Творчий вечір! 
народної артистки УРСР Є. Єр- 
шоазї. (К). 16.45 — Програма'
кольорового телебачення. (М). 
19.10 — «Угрюм-ріка». Прем’єра 
телефільму. II серія. (М). 21.00
— «КВН-ОЄ». (М). 23.00 - На
першість світу з шахів. (Тбілі
сі). 23.10 — «Зорепад». (М),

Q ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 18 квітня. 10.25 — 

Фільм-концерт «Співає II. Лі- 
сіціан». 11.00 — Телевізійні віс
ті. (К). 11.10 — Документальні 
фільми. (К). 11.35 — Шкільний 
екран. Українська література 
длч учнів 9 класу. (Львів). 12.05
— Художній фільм «Ранок роз
судливої людини». (К). 13.35 — 
Міжнародні змагання з важкої 
атлетики на приз «Дружби». (К). 
17.00 — Марко Вовчок. «Інсти
тутка». (К). 17.40 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.00 — Для школя
рів. «Маленька філармонія», 
(Одеса) 18.35 — Телефільм. 
19.00 — Художній фільм «Вдвічі 
більше або нічого». І серія, 
20.20 — Кінохроніка. (М). 20.30 — 
Естафета новин. (М). 21.15 —
Художній фільм «Вдвічі більше, 
або нічого». II серія. 22.25 — 
Фільй-концерт .«Співає П. Лісі- 
ціан».

СУБОТА, 19 квітня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). І0.С0 — 
Музична розважальна передача, 
(М). 10.30 — «Архітекіура, бу- 
дівіїнцпю, стандарти’. (М). 11.00
— Музичний турнір міст. (М),
12.30 — Іитервізійннй журнал
«Прогрес». (М). 13.00 — Естрад
ний концерт. (Ужгород). 13.40— 
Передача «Здоров’я». 
14.05 — Актуальний 
14.25 — Молодіжна 
«Погляд». (К). 15.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 16.00 — 
Танцює Є. Єршова. (К). 16.45— 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 19.10 — Телефільм
«Угрюм-ріка». II серія. (М)',
20.30 — «Світ соціалізму». (МГ, 
21.00 - «КВН-69». (М). 23.00 — 
Першість світу з шахів. (Тбілі
сі). 23.10— «Зорепад». Музична 
розважальна иередача. (НДР).

I. v'l/. ll.uu — іелівіьи,
II. 10 — Документальний 

11.35 — Шкільний
Передача для учнів З 

«Творчий шлях Марка 
----- 12.05 —

ням цього року проведена у школах воєнізована гра 
«Зірниця».

У роботі з молоддю ми широко використовуємо му
зейні кімнати. Молодь часто відвідує музейні кімна
ти в селах Григорівні, Микольському, Федірках, Ан- 
друсівці.

Багато цікавих матеріалів можна побачити в кім- 
наті-.музеї с. Гли.чського па стенді «Вони захищали 
Батьківщину*. Привертає увагу фотознімок, на якому 
зображений К. С. Скрипняк, який нині працює у 
міжколгоспбуді: він розглядає пеленгатор, відбитий 
партизангмн у гітлерівців під час бою в лісах на 
Чернігівщині. Поруч вміщене посвідчення Скрипника, 
в якому говориться, що він перебував на службі у 
штабі партизанського руху при Військовій раді IV 
X країнськзго фронту, на посаді начальника радіовуз
ла. Костянтин Сергійович — бажаний гість у школах 
міста і району. З великим інтересом слухають 
його хвилюючі спогади про ісроїчні дії народних 
ників.

В кінці минулого року в Палаці культури ім. 
Леніна відкрито «Клуб майбутнього воїна». Заняття 
в ньому влаштовуються раї на місяць. Програмою 
клубу передбачено ознайомлення майбутніх воїнів з 
принципами побудови Радянських Збройних Сил. з 
деякими видами бойової техніки. Допризовники про
слухають цикл лекцій, для них будуть влаштовані зу
стрічі з у засипками Великої Вітчизняної війни. З 
лекціями виступають працівники військкомату, акти
вісти оборонного товариства, офіцери запасу. Після 
лекцій організовуємо концерти художньої самодіяль
ності, перегляди кінофільмів відповідної тематики. 
УРОЧИСТО відзначено 25-річчя звільнення міста і 

району від німецько-фашистських загарбників. Н.л 
зборах, мііипгах з цієї нагоди трудящі вшанували 
пам’ять героїв. Було закладено пам’ятники, які на
гадуватимуть про великий подвиг, звершений радян
ськими воїнами на берегах сивого Дніпра, Хвилюю
чими були зустрічі молодих крсмгесівиів з учасника
ми визволення нашого краю — колишнім командиром 
20 гвардійського стрілецького корпусу гвардії гене
рал-лейтенантом У відставці М. 1. Бірюїсовнм та ко. 
лшинім командиром першого гвардійського повітря
но-десантного полку генерал-майором у відставці І. Г, 
Поповим, які побували на місцях колишніх боїв, у 
виробничих колективах.

Подвиги батьків спонуканні, молоде покоління під
дати всі свої сили, всю ишрінь полум’яних сердець 
служінню рідній Батьківщині і, коли буде потрібно, 
зі зброєю в руках захистити її честь, свободу і неза
лежність.

На мітингу, присвяченому 25-річчю звільнення 
с. Мироііівки від фашистів, виступив І. Е, Шапова
лов, батько якого загинув, визволяючи цс село. Пе
ред могилою батька він дав клятву: «Якщо будь- 
який ворог насмілиться порушити наше мирне щас
ливе життя, ми, сичи, готові повторити ратний по
двиг свого батька».

5090 жителів нашого району не повернулися з вія
нії додому. Вони залишилися па полях битв. 0884 вої- 
нн-герої сплять вічним сном па нашій кремгесівсьі ш 
землі. Вони загинули, звільняючи її від гітлерівських 
окупантів.

Багато страждань принесла війна кожній людині. 
Тяжке горе прийшло і до жительки села Миронівки 
Єлнстнмії Ізанівші Кошман. П’ять свнів-соколів про
пела вона па фронт, і жоден з них не повернувся до 
рідного порогу. А скільки таких матерій і батьків — 
людей, зачеплених важкою війною. Кращі люди по
лягли в битвах. Де б вони не загинули для нас 
вічно жив’і ті герої. І на їх честь у місті та селах ви
сочать пам’ятники, па яких внкарбувані імена загии- 
В'їдгриміли давно бої, :іа місці колишнього рай

центру розлилося Кременчуцьке морс, а па піща- 
— мису стоїть величия

Від неї розходиться 
енергію промисловим під
приємствам і колгоспам. 
Юис місто над морем 
стало містом енергетиків 
і будівельної індустрії. 
На оновленій наддніп
рянській землі радісно 
живуть і трудяться крем- 
гссівці.

Подвиг наших дідів і 
батьків продовжують їх 
СІІН1І.

них схилах Табуркщанського 
споруда гідроелектростанції, 
низка проводів, що несуть
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ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
В номері «Молодого комуна

ра» за 15 квітня з виші літпра- 
ціниика редакції А. Крятенка 
долущена груба помилка. На 
третій сторінці в матеріалі «За
пишіть...» четвертий рядок ЛІН- 
ри слід читати: «Іван Василю- * 
внч Дробот, другий секретар 
міськкому партії» і далі за 
текстом. На винного накладено 
о дмініс грат нпие стягнення.

Редактор В. ПОГРІБНИМ.
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