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, партіє, наші діла і думи!
’к^с, вте 

бупися на станції Знам’янка-сортувальпа, на кірозо. 

цегельному мвої- “Че₽,,он.а зіРка"- Н’ Долннсьиому 
Ц ту заводі, на підприємствах виробничого
ГнШИЛ.Нп!1ВН„‘'П±Н'ПРОЄН1₽ГОб.МІНЯ»<:,Рі«”- И3 багатьох 

дприємсгвах області, в колгоспах і радгоспах 
Обговорюючи матеріали з’їзду, хлібороби і маши

нобудівники, енергетики і будівельники схвалюють 
иуос'^амічаи?утрІшн.ю політику партії, її практичний 
курс, намічають нові, високі рубежі, працюють з 
ди Фєлап ПІАТЄННЯМ’ ТаК бригади Івана Майборо- 
ДИ, Федора Соболева, Івана Еовбеля вже в перший 
день з іздівської вахти видали понад завдання близь* 
Ко 20 кубометрів залізобетонних виробів. Високі ви
робничі показчики в тисячах інших бригад і змін.

’ МОСКВА. (ТАРС). 31 березня на вечір
ньому засіданні XXIV з’їзду КПРС деле
гати продовжували обговорення звітної 
доповіді Центрального Комітету КПРС і 
звітної доповіді Центральної ревізійної 
комісії КПРС.

У дебатах виступили перший секретар 
ЦК КП Узбекистану Ш. Р. Рашидов, пер
ший секретар Краснодарського крайкому 
КПРС Г. С. Золотухін, перший секретар 
ЦК КП Грузії В. П. Мжаванадзе.

Делегати, які виступали, палко схва
лювали генеральну лінію і практичну 
5іяльність Центрального Комітету Кому- 
істичної партії Радянського Союзу. Во

ли відзначали, що накреслена грандіозна 
програма дальшого розвитку нашої дер
жави, підвищення народного добробуту 
•!— яскраве свідчення піклування нашої 
ленінської партії про радянську людину, 
про трудівника,

1 квітня з’їзд продовжував роботу.

ВОНИ з ЧЕСТЮ ДОДЕРЖАЛИ СЛОВА
КОЛЕКТИВИ ШО ЗДОБУЛИ ПРАВО ПІДПИСАТИ РАПОРТ XXIV З’ЇЗДОВІ КПРС І XXIV ЗЇЗДОВ!
КП УКРАЇНИ ПРО СВОЇ ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ

Адабаський щебеневий завод. Бобринецьке ра
йонне об’єднання «Сільгосптехніка». Будівельно-мон
тажне управління № 37 тресту «Дніпроводбуд». Буді- 
яельнеУуправління «Машбуд» тресту «Кіровоград* 
лромбуд». Будівельно-монтажне управління трест/ 
«Дніпром’ясомолремонт». ?ІЛЬШДН'^ 
„арняГ Гайворонський район електричних мереж, 
голованівський районний харчокомбінат. Грушків- 
ський хлібоприймальний пункт. Долинськии завод з • 
лізобагоннях виробів, • Залізнична станція Помічна 
Знда’янська дистанція цивільних споруд. Знай
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країни, восьма п’ятирічка була таким пе
ріодом, якому немає рівних за всі роки 
Радянської влади щодо масштабів задо
волення матеріальних і культурних по
треб населення. Все, що було намічено 
п’ять років тому, втілено в життя. Нині 
партія виступає з новою, ще ширшою 
програмою підвищення народного доб
робуту. Розповівши про бурхливе е'ОНО- 
/лічне зростання республіки, промовець 
підкреслив, що вирішальними фактора
ми його були братерська дружба наро
дів СРСР, їх всебічне співробітництво і 
взаємодопомога.

Міністр чорної металургії СРСР тоз. 
І. П. Казанець сказав, що в результаті 
політичної й організаторської роботи 
Комуністичної партії, її і---- --------
Центрального Комітету радянський на
род досяг видатних успіхів в усіх галузях 
господарського і культурного будівни-

МОСКВА. 1 квітня. (ТАРС). На ХХІУ 
з’їзді Комуністичної партії Радянського 
Союзу-*триває обговорення звітної до
повіді Центрального Комітету КПРС і 
звітної доповіді Центральної ревізійної 
комісії КПРС.

О 10 годині ранку в Кремлівському 
Палаці з'їздів під головуванням А. П. 
Кириленка відкрилось ранкове засідан
ня.

Делегати вітали делегації з Гайани, 
Реюньйону і Анголи, які щойно прибули 
на з’їзд.

Першим у дебатах виступив перший 
секретар
КПРС В. І. Долгих, ’

МОСКВА. 1 квітня на вечірньому засі
данні XXIV з’їзду КПРС тривало обгово
рення звітних доповідей.

У житті нашої республіки, сказав у 
своєму виступі перший секретар ЦК 
Компартії Латвії тов. А. Е. Восс, як і всієї

ський завод залізобетонних опор зв'язку. Знам’ян- 
ський меблевий номбінат. Знам’янська міська маши
нолічильна станція. Кіровоградський завод «Більшо
вик». Кіровоградське кар’єроуправління. Кіровоград
ський комбінат хлібопродуктів. Кіровоградський ком
бікормовий завод. Кіровоградська кондитерська фаб
рика. Кіровоградська маслосирбаза. Кіровоградський 
міськмолокозавод. Кіровоградський птахокомбінат. 
Кіровоградська швейна фабрика. Кіровоградська шпа
гатно-вірьовочна фабрика. Кіровоградське районне 
об'єднання «Сільгосптехніка». Кіровоградське рудо*

ар
ИСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСИУ

СУБОТА, 3 квітня 1971 року

цтяа. В цих досягненнях є значний вклад 
радянських металургів.

Змагаючись зз гідну зустріч XXI/ 
з’їзду КПРС, сказав тов. І. П. Казанець, 
Підприємства галузі з початку року дали 
країні понад план багато чавуну, сталі, 
прокату, труб, залізної руди і іншої про
дукції. Озброївшись рішеннями з'їзду, 
робітники і спеціалісти докладуть усіх 
знань і творчих зусиль, щоб ще вище 
піднести авторитет вітчизняної чорно7 
металургії.

Далі промовець торкнувся питань ви
пуску товарів народного споживання.

На вечірньому засіданні виступив та
кож перший секретар Новосибірського 
обкому КПРС тов. Ф. С. Горячев.

ленінського Яскравим, хвилюючим було привітан* 
и ня піонерів з’їзду. Делегати і гості бурх

ливо аплодували юним ленінцям.
2 квітня з’їзд продовжував роботу« ,

Думи і погляди всіх ра
дянських людей звернені 
9араз до Москви, де про* 
ходить XXIV з’їзд Кому* 
ністичної партії Радян* 
ського Союзу. Посланці 
від партійних організацій 
усіх областей і республік 
обговорюють завдання 
партії і народу на нову, 
дев’яту п’ятирічку. Серед 
них є і делегати з ордено
носної Кіровоградщини.

На фото: група делега
тів XXIV з’їзду КПРС від 
Кіровоградської обласної 
партійної організації на 
Красній площі.

Фото п. здоровила. ;
(Фотохроніка РЛТАУ),

управління вогнетривких глин. Колгосп «Більшовик«» 
Гайворонського району. Колгосп імені 10-річчя Жовт
ня Маловисківського району. Колгосп «Дружба» Но- 
воукраїнського району. Колгосп «Іскра» Олександрів- 
ського району. Колгосп імені Жданова Світлопод- 
сьного району. Колгосп «Зоря комунізму» Доброзе- 
личківського району. Колгосп імені Калініна Добро- 
еєлнчкізського району. Колгосп імені Комінтерну 
Бобринецького району. Колгосп імені Крупської 
Олександрівського району. Колгосп імені Куйбишева 
Устинівсьного району. Колгосп «Маяк» Новоукраїн- 

ІЗакінчения на 2-й стор.),
-------------------- ( ■■ ■■



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
з квітня 1971 року

З тобою, партіє, в ділах і думах!
ІМЕНЕМ
З’ЇЗДУ

З великим піднесенням обговорили комсомольці Головапівського СПТУ 5» 8 доповідь 
тов. Л, і, Брежнєва на XXIV з’їзді КПРС, Вони дали слово «на добре» і «відмінно» 
закінчити навчання.

НА ФОГО: майбутні механізатори па вичченні прнчепнпх сільськогосподарських ма
шин.

♦ото Г. РИБАКА.

ТГл > я®-
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ВОШІ З ЧЕСТЮ
ДОДЕРЖАЛИ
СЛОВА

(Закінчення. Початок па 1-й стор.).

ського району. Колгосп «Октябрь» Знам янськего ра
йону. Колгосп «Перемога» Маловисківського району. 
Колгосп «Путь Октября» Онуфріївського району. Кол
госп «Росія» Ульяновського району. Колгосп імені 
Свердлоза Маловисківського району. Колгосп імен; 
Суворова Устинівського району. Колгосп «Червона 
комуна» Новоархангельського району. Колгосп « лях 
до комунізму» Добровеличківського району. Кол
госп «Україна» Знам’янського району. Колгосп імені 
Ульянова Світловодського району. Колгосп імені 
Фрунзе Долинського району. Малоиисківський рад
госп цукрокомбінату. Новоархангельський сирзавод. 
Нсвоукраїнський районний харчокомбінат. Обласна 
друкарня імені Г. М. Димитрова. Олександрійське 
районке об'єднання «Сільгосптехніка». Олександрій
ський цукрозавод. Олександрійське райенергоуправ- 
ління. Олександрійська районна міжколгоспна буді
вельна організація. Пересувна механізована колона 
№ 12 тресту «Кіровоградсільбуд». Радгосп «Усгииів- 
ський». Радгосп «Червоний землероб» Бобринецьиого 
району. Світловодський завод керамічних виробів, 
Світловодський комбінат комунальних підприємств. 
Світловодський лісгоспзаг. Світловодське районне 
об’єднання «Сільгосптехніка». Ульяновське районне 
об’єднання «Сільгосптехніка». Ульяновське авт<5° 
транспортне підприємство М2 10045. Устинівська рай- 
споживспілка. Цибупівський лісотариий комбінат.

Готуючись гідно зустріти 
XXIV з’їзд КПРС, всі 113 
первинних комсомольських 
організацій Знам’янського 
району провели Ленінський 
урок «Дисципліна — вирі
шальна умова». В ньому 
взяло участь близько шести 
тисяч комсомольців — ро
бітників, колгоспників, служ
бовців, учнів технікуму, 
профтехучилищ, загально
освітніх шкіл.

На цих уроках йшла прин
ципова розмова про те, що 
зроблено і треба зробити, 
щоб поліпшити виробницт
во. Намічалися конкретні 
рубежі.

Комсомольська організа
ція локомотивного депо на 
уроці рапортувала старшим 
товаришам, що комсомоль
сько-молодіжні колективи 
п’ятирічний план по обсягу 
перевозок виконали 1 лис
топада 1970 року, провели 
за цей час 19695 великова
гових поїздів, в яких пере
везли понад норму 12 міль-" 
йонів тонн народногоспо
дарських вантажів, що ком
сомольці заощадили 
мільйона 
електроенергії, впровадили 
в життя більше 480 рацпро
позиції

Тоді ж, на уроці, було 
намічено нові високі рубе
жі на честь
ДУ-

Колектив 
напруженій 
був високе 
трудовий рзпорт XXIV з'їз
ду КПРС і XXIV з'їзду КП 
України. У цьому чимала 
заслуга комсомольців, адже 
кожний шостий працюючий 
— член ВЛКСМ.

Високі показники в усіх 
62 електроеозних бригад. 
Приклад у праці показують 
машиніст-інструктор, деле
гат XXI з’їзду ЛКСМ Украї
ни Микола Тимофеев, маши
ністи Валерій Олефіров, 
Владислав Цурський, Борис 
Дубінін, помічники маши
ністів Віктор Хороленко, 
Віктор Сввченко, Олександр 
Савін, слюсар« Володимир 
Долбісе, Анатолій Омель
ченко, Анатолій Мелащонко 
та багато інших.

В день відкриття з'їзду 
ми зобов’язувалися працю
вати на заощадженій елек
троенергії. Перші состави в 
цей день повели Владислав 
Цурський, Борис Дубінін, 
Валерій Олефіров. Ще не 
підбито остаточних підсум
ків, але я певен, що і цей 
пункт зобов’язання комсо
мольці виконають з честю.

5,8
кіловат-годин

партійного з’їз-

нашого депо у 
праці здо- 

право підписати

Заявка 
формувальників

З хорошим настроєм ми 
заступили не трудову зміну 
в день відкриття XXIV з’їз
ду КПРС. Перед нами, ма
шинобудівниками, партія 
ставить конкретне завдан
ня в новій п’ятирічці — до
вести виготовлення сіль
ськогосподарських машин 
на суму до 3,5 мільярда 
карбованців. І кожен наш 
робочий день ми зараз ро
зуміємо як працю над ус
пішними виконаннями нака
зу партії.

Відповідальне завдання 
сьогодні у членів нашої 
бригади. Ми стоїмо на фор
муванні форм для заливки 
деталей сівалки СКНК-6. 
Незабаром ці машини висі
ють зерна майбутнього 
врожаю кукурудзи. Ми хо
чемо, щоб цей засів ctod 
добрим почином нової 
п'ятирічки сільських труда
рів. Тому кожної зміни 

.й змагаємося з часом, «и- 
’переджеючи його, вболі
ваємо за високу якість на
шої продукції.

Позавчора бригада, став
ши на з’їздівську вахту, ви
конала за зміну 196,6 про
цента денної норми. Це на
ша трудова заявка на дні 
роботи форуму комуністів 
країни. Такий темп обіцяємо 
тримати й надалі.

Комсомольсько-моло
діжна бригада кому
ністичної праці форму
вальників ливарною 
цеху сірою чавуну за
воду «Червона зірка»: 
В. ЗАРЕВНЮК — 
бригадир, члени брига
ди: В. ТУПЧІЄНКО,
І. ТВЕР ДОСТУП, 
1. ІВАНОВ, 
ВАЛЬЧУК.

вклад 
внести

ЦЬОГО,

у ПРОЕКТ! Директив XXIV з’їз- 
ду КПРС по п’ятирічному 

плану розвитку народного госпо- 
. дарства СРСР на 1971—1975 роки 

говориться, що важливий 
в його виконання повинні ---------
Ленінський комсомол і вся радян
ська Молодь. Виходячи з 
комсомольські організації області 
та організації товариства «Знання» 
вважають своїм основним обо
в’язком і головним завданням — 
широко пропагувати і втілювати в 
життя широку програму дій нашої 
партії.

З ініціативи обласної комісії по про
паганді знань серед молоді, обкому і 
міськкому ЛКСМУ для комсомольців і 
молоді міста Кіровограда при Цент
ральному лекторії організовано -читання 
циклу лекцій «Комсомол — вірний' 
партії сни». З темою — «Комсомол — 
вірний помічник і резерв КІ1РС» висту
пив секретар обкому ЛКСМУ В. Кри- 
шевич. Про трудові подарунки комсо
мольців і молоді Кіровоградщини XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП Украї
ни розповів секретар міськкому комсо
молу Ю. Руднсв. Згодом молодь міста 
прослухає лекції «Герої Радянського 
Союзу — вихованці Кіровоградщини», 
«Життя В. 1. Леніна — приклад для 
молоді», «інтернаціональне виховання 
молоді», «Ленінський комсомол в бо
ротьбі за зміцнення єдності міжнарод
ного комуністичного молодіжного ру
ху» та Інші.

Широко впроваджуються такі 
форми лекційної пропаганди се
ред молоді як усні журнали не 
тему «Рішення партії окрилюють», 
читацькі конференції — «Комсо
мол семидесятих», цикл лекцій 
«Закон Радянської держави — твій 
закон».

Велику лекційну пропаганду 
серед молоді області ведуть не 
лише кваліфіковані лектори, які 
мають 10—25-річний досвід робо
ти, а й молоді, члени учнівських 
лекторських груп, слухачі шкіл 
молодого лектора, члени комісій 
по пропаганді знань серед молоді 
та лекторських груп і груп допо
відачів МИ, РК ЛКСМУ,

Молоді лектори, безумовно, потребу- 
' ють систематичної допомоги з боку 

старших товаришів. Це врахували об
ласна комісія по пропаганді знань се
ред молоді та лекторська група обко
му ЛКСМУ. З їх ініціативи було прове
дено обласний ісмінар-нараду лекто
рів, керівників шкіл молодого лектора 
та учнівських лекторських груп, відпо
відальних секретарів міських і район
них організацій товариства «Знання» 
та других секретарів МК, РК ЛКСМУ.

С. АНТОНЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського 
локомотивного депо.

Фото Б. НІГОХ1Н А.

Воіоднмир Волошин - один з кращих механізаторів колгоспу Імені 
Лгкіїгі Знам’янського району. Він працює п ланці но механізованому 
пироіцупанню кукурудзи і соняшнику. Нині Володимир приступив до 
закриття пологи.

Па фок» Володимир Волошин,

ІНІЦІАТОРИ — НОВОПРАЖЦІ

На семінарі-нарадї мова йшла 
в основному про практику робо
ти шкіл молодого лектора та уч
нівських лекторських труп по під
готовці лекторських кадрів. В об
говоренні цього питання взяли 
участь-голова бюро обласної ко
місії по пропаганді знань серед 
молоді П. Д. Марченко, керівник 
школи молодого лектора Бобрк- 
нецького сільськогосподарського 
технікуму О. Ф. Паснічгкко, від
повідальний секретар Олександ
рійської міської організації това

На зустріч
з молодіжною
аудиторією
риства «Знання» А. Д. Дегтярьов, 
керівний учнівської лекторської 
групи Квм’янокриничанської СІІІ 
Ульяновського району Галина Мо- 
сковченко та інші.

Учасники семінару прослухали 
і обговорили також реферат слу
хача школи молодого лектора 
Новомиргородського зоотехнікуму 
Ліди Кикоть.

До речі, в нашій області такі школи 
почали створюватись з 1962 року. За 
роки свого існування вони дали знан
ня 2200 слухачам. Зараз у вас працює 
17 шкіл молодого лектора, де навча
ється почад 600 слухачів.

Рада методики лекційпої пропаганди 
І лекторської майстерності, комісія по 
пропаганді знань серед молоді при 
правлінні обласної організації това
риства «Знання», щоб допомогти мо
лодим лекторам, слухачам шкіл моло
дого лектора та членам учнівських 
лекторських іруп. створили обласну 
школу лекторської майстерності. При 
розробці програми враховували те. іцо 
лектор повинен бути обізнаний з ши
роким колом політичних і наукових пи
тань. марксистсько-ленінським світог
лядом, загальною культурою і спеці
альними знаннями, педагогічними, пси
хологічними і лоїічнимн знаннями та 
навиками, вотодітм майстерністю успої 
мови, основами ораторського мистецт
ва. Ось чому в програму школи і вклю- 

•ієні питания Ідеології і пропаганди, 
історії ораторського мистецтва, мето
дики прослуховування і рецензування 
лекцій.

Понед сто лекторів первинних 
організацій товариства «Знання» 
області взяли участь у першому 
занятті школи. Вони прослухали 
лекцію доцента Київського дер
жавного університету В. Є. Про- 
жогіна на тему «Вчитись у Леніна 
мистецтву переконувати», дикто
ра Українського республікансько
го радіо П. Б. Бойка «Краса і си
ла усного виступу», кандидата іс

торичних наук А. А. Богуг-ьсьного 
«Підбір та використання місцевих 
матеріалів у лекційній пропаган
ді», В. М. Шая «Використання тех
нічних засобів у лекційній пропа
ганді».

Багато взяли для себе слухачі шко
ли під час зустрічі з кращими лекто
рами міста Кіровограда. П М. Дмит
ренко, який вже 24 роки с лекторон- 
атеїстом. свій виступ присвятив течі 
«Ян я став лектором». Двадцять оди» 
рік А. П. Манойлснко пропаїує сіль
ськогосподарські знання в області. Йо
го пасто можна зустріти не лише ва 
обласних, районних семінарах, а І в 
колгоспах, на тваринницьких фермах, 
в сільських клубах. Де б вів не ви
ступав, яка б аудиторія його не слу
хала, всі залишаються задоволені його 
виступами. Але Андрій Петрович па 
псе життя запам’ятав свій перший 
виступ, про нього він і розповів на зу
стрічі. Л. ЛІ. Шеховцова вісімнадцять 
років виступає по правовій тематиці. 
Про тс. як вона готується до кожного 
виступу і розповіла слухачам. «Моя 
картотека» — з такою темою на зхстрі- 
•і внегу-пиз лектор-міжнародннк К. Г. 
Мальцев.

Н. РИБАЛКО» 
член комісії по пропаганді 
знань серед молоді при прав
лінні обласної орі апізації 
товариства «Знання».

СЛОВО ЮНИХ КРОЛЕВОДІВ
Днями в Новопразькін середній школі відбу

лась районна нарада юних кролезодів. ІІе випад
ково, що саме тут. Адже в травні минулого року 
члени учнівської виробничої бригади цієї інколи 
звернулись до школярів Кіровоградщини з зак
ликом «Допоможем м’ясному цеху!» Вони зобо
в'язались виростити за рік 500 кролів на шкіль
ній кролефермі та 5 тисяч штук вдема. Свої зо
бов язавня иовопражці виконали з честю. Юні 
кродеводи здали державі 7620 кролів-

Наслідуючи їх приклад, вагомих результатів у 
вирощуванні кротів домоглись учні Червоно* 
кам янської школ и-інтерн ату, Протопопівської,

КРЄАНІХ > Кофтернівс^

На нараді виступили перший секоет-’П Отек-ЛКСЛІУЛ Ягоденко, іоловіїиі 
зоотехнік колгоспу імені Леніна (с. Нева Прага)- 
В Цибульов, старшу піонервожата Новопразькеї 
восьмирічної .школи № 2 Д, Очковська Хшця 
Иовопразької СШ Надія Золотар5 

часники паради зобов’язались ситами юних

С ЗОЗ^ИЯ 
інструктор Олександрійського РК ЛКСМУ-



З квітня року „зіогіодтій комунар“ — 3 епюр.

ДЕЛЕГАТИ ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ

Шостий рік Євгенія Олексіївна Головань очолює кол
госп імені Калініна Добровеличківського району, і що 
не рік, господарство робить значний крок вперед. 1а 
найбільші успіхи були у завершальному році восьмої 
п’ятирічки. Тут зібрали з кожного гектара по 39,1 цент
нера зернових, в тому числі ПО 35 центнерів ОЗИМОЇ 
пшениці. Одержано добрий урожай кукурудзи, ячме
ню, соняшнику, цукрових буряків. Державі продано 
25130 центнерів зерна при плані 19800 центнерів.

Зоотехнік за освітою і покликанням, €. О. Головань 
особливу увагу звертає на розвиток громадського тва
ринництва. Минулого року реалізовано по 60,2 центне
ра м’яса в стогектарному обчисленні. Господарство 
одержало від кожної свиноматки по 21,6 поросяти. Ви
роблено по 450 центнерів молока на сто гектарів землі, 
і птахоферма тут одна з найпродуктивніших в області — 
від кожної курки-несучки одержано за рік по 249 яєць.

Колосіння
г' V КОЛГОСПІ мені дове- 
я| ™ лось бути в перші дні 
ЇВ лютого. Незвичайна для зи- 
|| ми теплінь так вплинула на 
II шляхи, що чорнозем пере- 
I творився у справжнє міси- 

Ін во. Здавалось, в таку пого- 
II ДУ — ні проїхати, ні прой- 
I .ти. Але складні кліматичні 
|| умови не порушили еироб- 

. І ничого ритму калінінців. 
у І Як і напередодні, вони во
їн зили із станції ліс, заготов- 
; . ляли місцеві добрива, ре
ви монтували техніку, готува- 
91 ли посівний матеріал.
8'1 Вже котрий раз голова 
Ц колгоспу була в приміщен
ії нях, де зберігається насін- 
|;і ня майбутнього врожаю, 
|П однак знов сюди навіда- 
!і лась.
І; — Чули, в народі кажуть: 
1 яке насіння, таке й ког.осін- 

ня. Тож клопочемо, щоб 
. і| все несіння було . високоя- 
• | кісним.
■І І вона разом з агрономом 
1 по насінництву Ніною Усти- 
I менко і завідуючою зерно- 
і складом Ольгою Гриценко 
І ще раз перевіряє, як збе- 
| рігається посівний матеріал.

Від колгоснпої контори до 
. майстерні Євгенів Олексіївна 
«тежну протоптала. Давно за
кінчили ремонт усіх сівалок, 
культиваторів, плугів, борін, 
лущильників, котків. Та голова 
колгоспу ось знов прийшла в 

майстерню. Поговорить з людь
ми. перекинеться жар гем. ска
же тепле слово. Бо такої вже 
вона вдачі — завжди йде до 
колгоспників, знаючи, що все 
вирішують вони, що всі' ті пла
ни і зобов’язання, прийняті на 
звітних колгоспних зборах, 
повністю залежать ось від цих 
людей. З любов’ю і не випад
ково вона називає односельчан 
«чаклунами». І тут же комен
тує це визначення. Мовляв, по
пи ніколи не кивають і»а прим
хи погоди. Ставши висококва
ліфікованими спеціалістами, 
сам! роблять погоду — як у 
прямоту, так і в переносному 
розумінні слова. І розповідає, 
розповідає. Гаряче, цікаво, за
хоплено.

— Ось Петро Онисимо- 
сич Горб. Чверть віку на 
тракторах. Майстер «золоті 
руки». В своїй справі непе- 
ревершений спеціаліст.
Олексій Іванович Стеценко. 
Теж третій десяток літ не 
розлучається з технікою. 
По почерку на ниві завжди 
можна визначити: тут пра
цював Олексій Іванович. 
Або ось Петро Васильович 
Воробйов. Працює так, що 
його роботою милуватись 
можна.

Потім, хвилинку подумавши, 
додала:

— Я говорила про ветеранів. 
Та у нас і молодь добряче нра- 

цює. Бере приклад з кадрових 
механізаторів, вивчає їхній дос
від. Ось Іваи Аіихайлеико. 
Будь-яку роботу ви коні’є бездо
ганно. Молодий, але здібний 
механізатор, любить і доскона
ло знає техніку...

СГ КОСЬ на одній з район- 
•** них нарад Євгенія 
Олексіївна говорила: «Ска
жи мені, скільки ти вносиш 
добрив, і я скажу, який ти 
господар». На такий висно
вок вона мала повне право: 
адже тут вносять майже по 
сім тонн місцевих добрив 
на кожний гектар ріллі.

Багато сил, часу, уваги 
приділяє Євгенія Олексіїв
на вихованню молоді. Бу
ває на комсомольських збо
рах. Проводить з- молоди
ки хліборобами бесіди. 
Дбає про їхнє культурне 
дозвілля. З її ініціативи в 
селі завершено будівництво 
одного ‘з кращих в області 
Палаців культури.

Голова колгоспу. Член 
Ревізійної комісії ЦК КП 
України. Депутат сільської 
Ради, Дружина, мати — 
господарка дому. Турботи, 
турботи... І на все Євгенія 
Олексіївна знаходить час.. 
І як би вона не була зай
нята, вечорами просиджує 
за книгою.

■
і,* " - Л'>

{

ДЕНЬ УДАРНОЇ 
праці - :

Таким днем для комсомольсько-' 
молодіжної бригад» малярів кірово
градського Б У «Жнтлобуд» було ЗО 
березня, колії розпочав роботу XXIV 
з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Дівчата виковували

внутрішні упоряджувальні роботи 
в житловому будинку другого- району 
Черемушок. Працювали з особливим 
піднесенням і успішно виконали зо
бов’язання.

На фото: (зліва направо) комсомолки 
Валентина Пігар та ударник комуністич
ної праці Катерина Аулінд (перший РЯЛЬ 
Ніна Щербина, Людмила Морква та Віра 
Барабус (другий ряд) з комсомольсько- 
молодіжної бригади, де групкомсоргом 
Олена Бондаренко.

Фото І. БЕЗДІТНОГО.

— Без книги зараз не мож
на. — говорить вона. Час такий. 
Облишити книгу — однаково, 
що пливти на човні проти течії. 
Варто опустити весла, як тебе 
відразу ж понесе, назад.

Слухав я Євгенію Олек
сіївну і пригадав вислів 
бразільського письменника 
Жоржі Амаду про наших 
жінок. «У радянської жінки 
ширший кругозір, вона кра
ще розбирається а літера
турі і мистецтві, ніж будь- 
яка великосвітська дама ка
піталістичного суспільства. 
Можливо, жінки, які шиють 
собі сукні у славнозвісних 
паризьких кравців, і більш 
елегантні, ніж радянські 
жінки. Але хіба зони мо
жуть похвалитися тими 
знаннями, тією культурою?! 
Знаючи і тих і тих, я сміли
во можу сказати, що ні».

Ця оцінка повністю сто
сується вихованки комсомо
лу, чудової трудівниці, кра
сивої душею жінки — Євге
нії Олексіївни Головань.

На XVI обласній партій
ній конференції її обрали 
делегатом XXIV з'їзду 
КПРС.

І. ВАЩУК.
Колгосп імені Калініна 
Добровеличківського 
району.

СТОРІНКА
ДЛЯ ДІВЧАТ

Цією сторінкою ми від
новлюємо випуск «Степо
вички»- В пій, як і раніше, 
публікуватимуться мате
ріали для дівчат і про дів
чат. Чекаємо ваших лис
тів. шановні подруги, за
питань, побажань.

«Степовичка» в «Моло
дому комунарі» буде що
місяця.

двохтисячним
УДОЛИНСЬКОМУ побутовому комбінаті її тая 

і звуть — Ганн. Комсомолка Галя, що ось 
уже дез’лгь років не розлучається з швейною 
.машиною.

— І дався ж тобі вибір! — розрадж}валіі под- 
рутм. — Давай, Ганю, з нами! Махонемо па бу
дову до міста... А там і філармонія, 1 театр, і же
нихи...

— А я хочу для наречених плаття шити... Щоб 
йшли вони з молодими, як травневі вишні у бі
лому купелі...

В Диіпропеїровському профтехучилищі, куди 
поїхала здобувати професію Ганна Крайнєпа з 
далекої Вершнпокам’янки, дівчину помітили. Ма
ле. мов чорняве зерня, вилущене з осіннього со
няшника... І псе-такн звернули уваїу на ученицю, 
котра, мов пелюстка весняне сонце, вбирала кож
не слово майстрів, допізна просиджувала над 
кресленнями. Після закінчення иаптапня можна 
було б залишитися у цьому великому робітничо
му місті над Дніпром. Але ночами сни... Степ... 
.Мати.

В училищі шила блузки, плаття, і підииці з 
ситцю та Інших дешевих тканин,, котрі легко під
даються обробці. А в сільській майстерні їй зра
зу ж доручили пошити плаття з дорогого мате
ріалу. Ого й хвилювалася, ото й сльози бризну
ли з очей, коли зодягла замовницю п свою пер
шу роботу... Розгубилася: плаття висіло на жін
ці. як халабуда. Але тієї ж митті до Ганни пі
дійшли колеги по роботі Марія Цихкенко, Кате
рина Книжник, Меланів Куліпенко.

Замовниця залишилась задоволена.
А через кілька днів Ганні Крайиевій доручили 

нову відповідальну роботу. О. як обурилася чер
вонощока дама, коли прийшла на першу примір
ку!

— Цс ж як. сукню шитиме оце дівча?!
Невдовзі знову дама гтопла в неху. біля робо

чого місця Ганни.
— Даруйте, дівчинко. — вибачливо зітхнула, — 

Я б хотіла, щоб ви Й для моєї доньки таку 
сукню пошили...

... Відтоді минуло дев’ять літ. Ганна Крайнева 
цими днями викопує двохтисячне замовлення... 
Без відриву від виробництва закінчила Дніпропет
ровський політехнічний технікум, . але робочого 
місця біли швейної машини не залишила.

І». ПАЛИВОДА.
я. Долнпська.

Десять привілейованих

училища Ігор Денисенко Возопим,,.» м»-.РОДСЬКОГ.) музичного училища П КІпл'!Є’1М"‘ІЄ,ІК0 3 Ужго- 
Тараненко - учасниця художньо? •яРмппїРалКа Валс,’т"’«а 
культурі! імені Жовтил заводу сільські госГЛ’’“«" ПалацУ

. побудування «Червона зірка»* ськ<>и>сподарського маши- 
У Червні НИНІШНЬОГО рону’ііі ЛЛіпвп, ..республіку „а всесоюзному 'конкурі ‘ в ЙасиодопіПЛЯТ,'МУ ГЬ 

На Фото: виступає ВАЛЕНТИНА ТАРАНЕНКО.
Фото В, КОВПАКА.

ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЮ
Напередодні XXIV з’їзду КПРС в Кривому Розі відбувся 

другий республіканський фестиваль комсомольської пісні, 
організований Міністерством культури УРСР. ЦК ЛКСМУ, 
Спілкою композиторів України, Державним комітетом Ради 
Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню.

Переможцями стали учень Миколаївського культосвітнього

Г. ПРОКОПЕНКО
спецкор «Молодою комунара».’

— Я — «Берізка», Я — «Берізка». 
Шоста, ти мене чуєш? Прийми замов
лення.

Через півгодини чи годину ці позивні 
чуються знову. І так до кінця зміни. 
Шоста — це Ганна Петрівна Рудько, во
дій Кіровоградського таксомоторного 
парку.

Спочатку Ганна Петрівна була єдиним 
представником «слабої» статі п автонід- 
прнсмстві. Але все змінилось після того, 
як вона повернулась із республікан
ського зльоту жінок - водіїв--передо
виків виробництва.

Вона стала гарним пропагандистом 
своєї професії.

— Жінка-подій, — ,-опорила вона, — 
іноді навіть краще обслужить.

Ось везе вона жінку з хворою дити
ною. якій конче необхідна хірургічна 
допомога. Розгублена мати не знає, а, 
можливо, забула, куди потрібно звер
нутись. А вона, Ганна Петрівна, і з 
власного досліду про таке знає (бо 
своїх двох лочок виростила, вже іі вну
ка бавить). Та й взагалі, маючи більш 
ніж двадцятирічний стаж роботи на 
машині, все знатимеш. От і радить:

— Заспокойтесь. Чого з цими дітьми 
не наберешся, поки їх виростиш. Зараз 
ми поїдемо в обласну лікарню. Там 
хороший хірург. Хоча... Me.il здається, 
що в таких випадках треба в четверту.

Машина різко повертає у напрямну 
Ііовомнколаївки. Ось і четверта лікар
ня Ганна Петрівна допомагає жінці 
вийти з машини, проводить її до прий
мального покою. І хоч до кінця зміни 

залишаються хвилини, вона чекає спою 
пасажирку. А потім чує:

— Спасибі нам. Це. справді, тільки 
жінка може бути такою чуйною, зрозу
міти становище.

Ганна Петрівна тільки посміхається. 
Це ж саме попа чула і па зльоті. Але 
гам ще й підкреслювали, що у жінок- 
воаіїо майже не буває аварій.

Повернулась на роботу — і зразу до 
директора С. А. Фатона:

— Давайте, Степане Аііанійоннчу. ор
ганізуємо жіночу бригаду таксистів. 
Он у Чернівцях пже кілька років діє 
така...

І ось уже скоро рік. як па аптопід- 
нрнємстві № 1000! успішно працює жіно
ча бригада. Бригадиром — Ганна Пет
рівна Рудько.

Дівчат у брніаді дев'яті,. У кожної з 
них — «Москвич». У бригадира ж — 
«Волга», на якій встановлена раціл.

Хоч «самостійне жіноцтво» існує не
давно, але стало серйозним конкурен
том «сильної» половини. У кожної .3 
дівчат витягання плану більше ста про
центів. І нехай вони поки що не па пер
шому місці у соціалістичному змаганні, 
зате, як пояснив ис без гордості, стар
ший диспетчер І. С. Якпмець, ще Ііе бу
ло жодної скарги на жінои-водіїп, Одні 
лише подяки.

— Тому мц й думаємо цього року 
збільшити цю бригаду. — говорить на
чальник експлуатації П. С. Висоцький.

ЖІІІКІІ-ВОДІЇ користуються великими 
привілеями.

Аякже. їх у паС десять із 
»07 водіїв. То хіба ж поставиш Їх 
•іраііювати у нічну зміну? - пояснює 
С. А. Фатоо.
г с"”апЛ*. йдуп. на всі по
ступки. Роботу свою вони починають об 
ПмІ>СІЦЯТ'И гоаинІ. Правда, Марію 
Лронопчук це не влаштовувало їй 
03ііке1“А"гПРа?ЮпаГ",3 В0СЬМ0Ї Г°ДИ»» 
ранку. А Ганні Петрівні — 3 дев’ятої.

Кажуть, що .до будь-якої обстановки 
швидко звикаєш, коли постійно з пек» 
зв’язаний. А тут байдужих немає коли 
починають вилітати, як чайки з гнізда доадопГппи^Т4- Ві< ,,к на П,'А’

с'»п.
А р ефірі пже звучить:
~ я ~ <БсРізка». я — «Беоіінз»

■ Шоста, ти вільна? Приймай замовлення.’
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СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

«ДОБЛЕСНІ,
МУЖНІ...»

Рік-два тому зони бу
ли за верстатом в за
водському цеху, виводи, 
ли трактор на колгосп
ну ниву, поспішали в 
студентську аудиторію, 
їх імена називали серед 
кращих хліборобів, вони 
виборювали призи у 
змаганні кращих по про
фесії. А тепер ці хлоп
ці з нашого степового 
краю — воїни, стоять 
на сторожі мирної пра
ці своїх батьків, і зно
ву про них чути слова 
похвали. З військових
частин надходять листи 
в школи, військкомати, 
райкоми комсомолу...

Ось рядки Про комсо
мольця з села Розно-« 
шенці Ульяновського ра- 
нону Володимира Ба- 
чинського, нині він кур
сант вищого військово- 
морського училища:

«Він любить море, йо
го манять далекі подо* 
рожі і романтика нелег
ких рейсів. Успішно 
склавши екзамени в учи
лище, молодий комуніст 
став відмінним курсан
том. Хоробрість, муж
ність і стійкість — ОСЬ 
риси характеру майбут- 
нього командира. Вже 
тепер видно, що він зна
йшов своє місце в жит
ті».

В. САМОЙЛОВИЧВ. ТРОШКІН,

А секретар комсо
мольської організації

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК«

хто його РІДНІ?
Партійна і комсомольська 

імені Карла Маркса Шевченківськогар.» У Р 
<СЬКОЇ області розшукують родич..,близ

мих сержанта Разіна Івана Дмитр / ого 1942 
Кіровоградської області, яким Загину^ району
року в бою за село Волохів Яр Балакліисько о аиону 
і похований у братській могилі села Миропілля.^

їх адреса: Харківська область, Шевченківським ра
йон, колгосп імені Карла Маркса Безмятеженсь 
сільради.

і

В. БА’ИШСЬКИН. В. ШЕПВЛЬ.

військового підрозділу 
М. Зайцев розповідає 
про наших земляків Вя
чеслава Трошкіна та 
Віктора Шепеля:

«За час проходження 
служби вони показали 
себе дисциплінованими і 
Зразковими воїнами. За 
короткий час вивчили 
довірену їм зброю, ово
лоділи військовою спеці
альністю. Під час на
вчань демонстрували 
неабияку майстерність, 
Вячеслав і Віктор —■ 
комсомольські активіс-
ти, хороші товариші, 
обидва нагороджені Ле
нінською ювілейною ме-
даллю «За військову 
доблесть». Вже в пер
ший рік служби їм вру
чено знаки «Отличник 
ВВС».

Через газету хочеться

подякувати батькам цих 
доблесних воїнів за те, 
що виховали таких си
нів...»

Про комсомольця з 
Кіровограда Володимира 
Самойловича пише сек
ретар одного з підроз
ділів військово-повітря
ної Червонопрапорної 
ордена Кутузова акаде
мії імені Ю. О. Гагаріна 
лейтенант В. Бїндюг:

«Самойлович — від
мінник бойової і полі
тичної підготовки, має 
комсомольські нагороди. 
Комсомольці взводу зав
жди беруть приклад з 
цього воїна. Нещодавно 
вони обрали його своїм 
ватажком...»

І знову зітання матері 
— Раїсі Мухамедівнії 
«Спасибі за хорошого 
синаї»

і

виховання підрос
ле залишає нікого

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ «СТУДЕНТ І АУДИТОРІЯ»«

Ф. БЄЛ Я ВІН—доцент, В. ОМЕ
ЛЯН ЕНКО — кандидат педаго
гічних наук Кіровоградського 
педагогічного інституту.

(РТУДЕНТ і аудиторія. Справді, на 
межі цих понять надто багато 

складного і навіть дискусійного. Та хо
тілося б розширити тематику розмови 

молоді поняттям
тілося б розширити
з приводу навчання 
«Студент і час».

Справа навчання і 
таючого покоління _________  _____
байдужим. Особливо це турбує старшо 
покоління, яке хоче, щоб матеріальні і 
духовні здобутки передати в надійні 
руки;

Дійсно, 
і важче, 
протягом 
вчителі загальноосвітніх шкіл, але й ті,

»а, В. І. Ленін вказував, що «...найго
ловніше, щоб у результаті ваших чи
тань, бесід І лекцій, які ви поіуьтепро 
державу, ви винесли вміння підходити 
до цього питання самостійно...»

Існуючий навчальний процес не ви
кликає належпого інтересу, не збуджу» 
потрібної внутрішньої активності моло
дої людини, а зумовлює лише до не
тривалого запам'ятовування певної суми

вчити молодь стає все важче 
Ці утруднення відчувають 

останніх десятиріч не ляше 
; і, 

хто має справу з навчанням молоді з 
середніх спеціальних і вищих учбових 
закладах.

Де ж ті причини, що виступають під
водними каменями на шляху осіііти до
рослих, знижують інтерес до навчання, 
породжують навіть байдужість? 
и Ай ПЕРШЕ, ми хотіли б констатува- 

ти, що, коли молоді люди приходять 
навчатися до інституту, воші сповнені 
бажанням наполегливо вчитися, «гризти 
граніт науки». Та згодом у декого ці 
внутрішні стимули зникають, а з пли
ном студентських років пошесть байду
жості поширюється серед власників за
лікових книжок.

Професор Л. Владимиров змальовує 
картину несумлінного ставлення студен
тів до навчання, вказує на причини 
фактичного падіння успішності. Відсут
ність утруднень, низький рівень вихо
вання в сім’ї та наявність «моди» — 
«зубрити не модно». — безперечно, ма
ють місце. Нам би хотілося проаналізу
вати інші явища, дати їм оцінку.

Ми бачимо причини зниження в пев
ної частини молоді інтересу до навчан
ня, насамперед, у тому, що сам процес 
його як у школі, так і у вузі має ряд 
суттєвих недоліків. По-перше, виникла 
невідповідність між змістом освіти, з 
одного боку, та формами і методами 
навчання з другого. Потреби життя, 
бурхливий розвиток науки і техніки ви
магають засвоєння величезної суми 
знань, розуміння міжпредметннх зв’яз
ків. ,

За останні десятиріччя, виходячи з по
треб комуністичного будівництва, зміст 
освіти у вищій школі (та й у середній) 
зазнав значних змін у напрямку збіль
шення обсягу, поглиблення проблемних 
питань. В той же час форми і методи 
оволодіння науковим матеріалом зали
шилися майже колишніми.

У більшості випадків вища школа по 
в повній мірі спонукає студентів до са
мостійного оволодіння основами знань, 
не озброює їх ефективними методами 
самостійної навчальної діяльності, а от
же, і недостатньо стимулює умови для 
розвитку творчого мислення. У своїй 
відомій роботі «Про державу», прочита
ній у липні 1919 року слухачам кому
ністичного університету імені Свердло-

інформація, іноді хаотичного відтворен
ня її під час заліку чи екзамену. На
довго такі знання но залишаються. Ця 
обставина вимагає корінного поліпшен
ня спраон організації, навчального про
цесу у вищій школі стосовно зростаючих 
вимог часу.
П О-ДРУГЕ, причиною втрати деякого 

Інтересу до навчання в частини мо
лоді е те, що вона позбавлена здатнос
ті до самостійної діяльності взагалі. Ягс 
відомо, дитина одержує задатки, потен
ціальні можливості для самовираження, 
самообслуговування, самоборотьби. Ми 
повинні створювати їй такі умови, які б 
сприяли розвиткові внутрішніх потен
ціальних. можливостей для самовира
ження — сгочатку в розв’язанні незнач
них питань (одягатися, взуватися, роз
в’язувати задачі на дві дії і т. ін.). а 
потім складніших (вибір професії, ово
лодіння курсом опору матеріалів, ро
зумна організація сім’ї, конструювання 
оригінального апарата і т. ін.).

Проте побутова «філософія» частини 
батьків, як правильно говорить профе
сор Л. Владимиров, зводиться до дум
ки: «Нам було погано, хай хоч наші ді
ти поживуть у повному достатку». А це 
призводить до того, що тепличні умови 
життя, забезпечення всім необхідним, 
відсутність перепон на шляху досягнен
ня дітьми їх бажань не тільки не роз
вивають отих задатків до самовиражен
ня, але в значної частини молодих лю
дей вони атрофуються, вбиваються і>

зародку. Спочатку бабуся чи мати одя
гав черевички па шестирічну Оксану, 
потім треба розв’язувати за неї задачі, 
«влаштовувати» в інститут, сидіти з 
цею при підготовці до екзаменів, якось 
«влаштовувати» її заміж... Почалося із 
невміння одягдтн панчохи, а закінчи
лося невмінням жити, як це було в 
Обломова, Порушене питання чи но 
найбільш складне в системі виховання. 
Воно вимагає глибоких досліджень і 
серйозних рекомендацій для позитивно
го розв’язання.
ТЛІ О-ТРЕТЄ, в певній мірі причиною, 
“ що знижує навчальну активність 
частини студентів, є зміни у вимозі 
життя до членів суспільства. Прогрес 
культури, науки, техніки, бурхливий 
розвиток усіх галузей народного госпо
дарства вимагає від люднкнг*молодого 
фахівця особливо глибоких знань, знач
ної ерудиції. Чи готова кожна людина 
оволодіти цим багажем знань, чи ііе 
створює цс якогось психологічного 
бар’єру між потребами I можливостя
ми? Не фактичною, а психологічного!

Та е й інший аспект цієї проблеми: 
перспектива положення в колективі — 
психологічна і матеріальна. Якщо 40 
років тому фахівець з вищою освітою 
займав у нашому суспільстві особливо 
почесне місце з морального погляду, то 
нині значна кількість членів нашого 
суспільства має вищу освіту, Крім того, 
трапилася деяка розбіжність між заро
бітною платою фахівця з вищою освітою 
і людини, що не одержала її. Заробіток 
останньої категорії людей в деяких ви
падках більший.

Чи можна вважати так звану моду па 
вищу освіту гальмом, що діє на шляху 
навчання студентів, знижує їх відпові
дальність? Цей фактор, на чаш погляд, 
не є типовим. Він торкається лише ок
ремих молодиків. Майже всі студенти 
переступають поріг вузу з бажанням 
серйозно працювати вад оволодінням 
обраної професії.

Підвалин, що призводять до знижен
ий навчального потенціалу молоді е, як 
бачимо, чимало. Лій зупинилися лише 
на деяких з них, однак, на нашу дум
ку, що є наріжними у цін проблемі. 
Життя ставить настійні вимоги розроб
ляти педагогіку вищої школи, аби до
сліджувати при цьому шляхи подолання 
існуючих утруднень. Тому не випадко
во в проекті Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 — 
1975 роки вказано: «Удосконалювати 
навчально-вихопний процес. Підвищити 
якість підготовки і рівень кваліфікації 
педагогічних кадрів».

Туристськими стежками

До Бугу, до Ріци...
1*’ X МАРШРУТИ пролягли у всі кірці країни. Турис

ти Кіроаоградщини побували з ^Москві, Ленін
граді, милувались мальовничими пейзажами Криму, • 
Кавказу, берегами Південного Бугу, Синюхи, Дніп- .; 
ра. Літаками, туристським поїздом «Кіровоград», ав-. 
тобусами вирушали кіровоградці а дорогу. Більше 
73 тисяч туристів області побували торік в далеких і 
близьких мандрівках.

І ось знову нові маршрути. Для любителів подоро« : 
жувати ми організовуємо поїздки з Туапсе і Анапу, 
Алушту і Севастополь, Євпаторію і Ялту. Визначено 
час подорожей у Закарпаття, до Прибалтики, На
приклад, в Анапі і Туапсе наші туристи будуть 12 
днів. Звідти вони здійснять екскурсії в м. Керч, на 
Камиш-Бурундський металургійний комбінат, в Ново
російськ, на озеро Ріцу.

Спеціальні поїздки готує наше бюро в міста-герої 
Ленінград, Брест, Севастополь, Волгоград. Для тих, 
хто вирушатиме в подорож на літаку ми даємо льгот- 
НІ квитки, вартість яких менша на ЗО процентів.

Тисячі кіровоградців побувають у цьому році ? 
Софіївському дендропарку (Умань), з триденних по«, 
їздках до Херсона, Миколаєва, Одеси, Полтави і ін« ; 
ших міст республіки. А на території області їх доро- 
га проляже на хутір Надію, дендропарк «Веселі Боч | 
ковеньки», з Світловодськ, в музей Дем’яна Бедного«* І 
На території Голованівського, Гайворонського, Ново- • '■ 
архангельського районів наші туристи побувають на 
місцях, де пройшли герої громадянської війни, де 
гриміли бої з німецько-фашистськими загарбниками» 
А кому не хочеться виїхати на рибалку до Ятрані, 
Синюхи, Бугу? Хто з жителів області побажає відві
дати театр імені М. Л. Кропивницького з Кірово
граді, ми теж пропонуємо їм свої послуги. Запропо
нуємо також трудівникам області побувати на вис
тавах Московського цирку, взяти участь в повітря
них мандрівках «Кіровоград з пташиного польоту». 
Вже тепер ми підрахували, що зможемо обслужити 
в першому році нової п’ятирічки понад 78 тисяч тру- ■ 
дівників орденоносної Кіровоградщини. Для них на- 
ші турбази в Сзітловодську і Олександрії, турпоїзд ! 
«Кіровоград»«

П. КОНОНЕНКО, 
директор обласного бюро подорожей та екскур
сій.

І

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 35. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання 1 спор» 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45*36.
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£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 4 КВІТНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 9.05 - Ранкова 
гімнастика для дітей. (М). 9.15
— Новини. (М). 9.30 — Для
школярів «Будильник». (М). 
10.00 — «Сьогодні Дет, геоло
га». (М). 10.15 — Музичний 
кіоск. (М). 10.15 — Для школя
рів. Прес-конференція з 
топ. Маресьевим. (М). 11.30—
Наша афіша. (К). 11.35 — Те
ленарис «Працею звеличені», 
(К). 11.50 — Для школярів
«Сурмач». (Львів). 12.30 — 
«Письменник — делегат XXIV 
з’їзду КПРС». (М). 13.00 —
«Народні таланти». Концерт 
художньої самодіяльності всіх 
республік країни. (М). 14.20— 
Передача із спортивного залу 
заводу «Червона зірка» (Кіро
воград). 15.30 - Ударна пра- 
ця-з їзду партії. (М). 10.00— 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
ЇігТл’ <7 (Ворошиловград) - 
XVIуЛ’ V’4'’ 7п2?.убІЖІ11 ,0СїІ 
XXIV з’їзду КПРС. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.05 - Ви щ,0
наших друзів. (К). 18.35 - Кп. 
льорове телебачення «Клуб кЬ 
ноподорожей». (М). 19.30—Ху- 
Лп>Ж" Гі7?ІЛЬ!'' “Ключі Від не« 
б?,». (К). 21.00 - Програма
«Ч*СЛ <М)- 21,30 “ ’'Ольоров? 
телебачення «за пашим ппо- 
ханням». (М). 22.15 - Міжна- 
бопптг г ЗМагаі,І,п 3 класичної боротьби па приз І. ПІддубно.

ч

то. (Мінськ). 23.15 - Україн
ське кольорове телебачення^ 
Естрадний концерт, (К).

ПОНЕДІЛОК. 5 КВІТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 -і 
Телевісті. (К). 11.10 - Художі 
ній фільм «Цирк». (К). І7.10 — 
«Перо павича». Зоовікторина; 
(Харків). 17.40—Телспісті. (К)» 
’"•0? ~ Щоденник XXIV з'їзду 
КПРС. (М). 18.15 — «Запроч
шсніїя до фільму», (Кіропоз 
град) 18.45 — «Наука сьогод
ні*’ ‘"І! ,9,15 ~ Художній
?.,Л'їМ сЛ.ес,,а ,,а Зарічній ву- 
Л»-Ц|»- (М). 20.45 - На XXIV 
а їзді КПРС. Інформаційну 
програма «Час». (М). 21.30 — 
ракліи Андронніков розпо- 

тілпГ М ’ 22,55 ~ Кольорові» 
телебачення. «Українські на
родні мелодії». Концерт, (К), 
23.2j — Гелевісті, (К).

1І|В? пТп°Л0Л С КВІТНЯ. ПЕРз 

ХХП з'їзді КПРС, (М). юло-> 
Й nTnplu- «ПІонерія^ 

іп 1 ж? ~ Телевісті. (К/. 
Розп ^^'льм-концерт. Співай 
іі?еіа "’•‘азіднова. (К). 11.354» 
учн иЬі’п'Й €Kpa,,• фь"ка А«« 
Учнів ю класу, «фізичні основі« • 
телебачення». (К). 12 15 — мй

18.15 - п ІЗДУ і П.І>С- (М>|. 
Пи"'С<М),М

«Спеістаігл^ЮС"МІ сторінки*1) 
V IIJ XXIV ’1це₽т> • <к >•21 
21 4-, - ? У 3 Гз.АІ КПрС. (М)4« 
Per іплі?*УД/и!,|й ‘^льм «Бс5 
Еі їм ■(К)-ми -
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