
СЛОВО ВЕДЕ
1 НАДИХАЄ
ВІДБУЕСЯ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ 
РОБСІЛЬКОРІВ

У Кіровограді, в приміщенні Палацу культури 
імені Жовтня, відбувся обласний зліт робітничих 
з сільських кореспондентів. З доповіддю “ 
завдання працівників преси, телебачення, 
та робсількорів області по виконанню 
XXIV з’їзду КПРС, XXIV з’їзду КП України 
дань п’ятирічки» виступив секретар обкому 
КП України Д. С. Сиволап.

Важливу роль у здійсненні виробленої XXIV 
з’їздом КПРС програми комуністичного будів
ництва, виконанні завдань п’ятирічки партія і її 
ЦК відводять пресі, телебаченню і радіо, — під
креслив доповідач. — Це випливає із висунутого 
з'їздом положення про зростаюче значення ідей
но-виховної роботи для вирішення соціально-еко
номічних завдань сучасного періоду комуністич
ного будівництва.

Доповідач відзначив, що, здійснюючи рішення 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України, жур
налісти, робсількори області підвищили пропаган
дистську і організаторську роль преси, телебачен
ня і .радіо по мобілізації трудящих на виконання 
накреслень з’їзду, завдань п’ятирічки. Вони стали 
краще вести роботу навколо патріотичних почи
нань виробничих колективів по вихованню у ра
дянських людей марксистсько-ленінського світо
гляду, комуністичного ставлення до праці і своїх 
суспільних обов’язків, високих моральних якостей, 
глибше' займатися економікою 'виробництва, біль
ше привертати’ увагу трудящих; до вирішення ко
рінних проблем та, питань господарського і куль
турного будівництва, повного використання резер
вів у народному господарстві. До роботи у пресі 
став активніше залучатись робсількорівський ак- 
іив, дістали дальшого розвитку громадські начала

' (Закінчення на 2-й стор.).
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КОНФЕРЕНЦІЇ

= /ТІ ДНИМ з найважливіших завдань иом-
Е сомолу, визначених рішеннями XXIV
" з’їзду КПРС, є підготовка механізатор-
=• ських кадрів для сільського госпо-
Е дарства.
= ” Райком комсомолу постійно тримав і
~ тримає це питання у полі свого зору,
Е провадить велику роботу по пропаганді
= серед молоді професій тракториста,
Е комбайнера,’шофера. На засіданнях бю-
Е :ро райкому неодноразово заслуховува-
Е лися звіти секретарів’ первинних комсо-
Е -мольських організацій про стан навчання
Е 'Молоді у технічних гуртках, створення у
Е господарствах шкіл, підвищення кволіфі-
Е нації, навчання у СПТУ. Було поставлено
Е завдання: залучити до оволодіння меха-
Е .нізаторськими професіями якомога біль-
Е ше юнаків і дівчат.
Е І нині у більшості первинних комсо-
Е мольських організацій склалася хороша
Е традиція: оволодівати професією меха-
Е нізатора молодь йде за комсомольськи-
Е ми путівками. 72 молодих трактористи,
Е 42 шофери, 20 комбайнерів, які минуло-.
Е го року за рекомендацією райкому ком-
Е сомолу навчалися і успішно закінчили
Е Оникіївське, Бобринецьке та Гайворон-
Е ське сільські профтехучилища, нині ус-
Е пішно трудяться у колгоспах і радгоспах
Е району. А до кінця року ще 123 випуск-
Е ники СПТУ повернуться у свої
Е госпи, стануть на робочі місця.
Е Ще одне джерело поповнення
Е дарств молоди/ли механізаторами
Е редні загальноосвітні школи, по
Е ченні яких разом з атестатом зрілості
Е учні отримають права шофера або ж
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У ПОЛЬОТІ
АВТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ
„ЛУНА-20«
ПОВІДОМЛЕННЯ ГАРС

Відповідно до програми дослідження космічного 
простору 14 лютого 1972 рону о 6 годині 25 хвилин 
за моснозсьним часом у Радянському Союзі здійсне
но запуск автоматичної станції «Луна-20».

Мета польоту — дальше проведення наукових до
сліджень Міснця і навколомісячного простору.

Запуск станції до Місяця проведено з орбіти из, ум
ного супутнина Землі. Рух станції відбувається по 
траєкторії, близьній до розрахункової.

За даними телеметричної Інформації, бортові систе
ми в агрегати станції функціонують нормально. За
соби наземного командно-вимірювального комплексу 
підтримують із станцією сталий радіозв'язок. Коорди
наційно-обчислювальний центр обробляє одержувану 
інформацію.

ДЕЛЕГАТИ XVII ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

. «П’ятирічці — ударну працю, майстерність і пошук молодих», під таким девізом трудяться члени комсомоль
сько-молодіжної групи молочнотоварної ферми колгоспу «Перше травня» Маловисківсьного району. Минулого 
рону одинадцять членів цієї групи надоїли від ножної норови більш як по 3000 кілограмів молока, нині подо
лати цей" рубіж зобов’язалися осі дев’ятнадцять молодих доярон. А деякі члени бригади'взяли ще вищі' соціа
лістичні зобов’язання: Лідія' Хоорящун — 3800 кілограмів, Варвара Пахомова — 3500, Надія Мансименио — 3200.

На XVII обласній ' комсомольській конференції групкомсорг Надія Мансименко розповість про будні гру
пи, плани'дівчат у другому році дев’ятої п'ятирічки. >

На фото: делегат XVII обласної комсомольської конференції Надія МАКСИМЕНКО.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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тракториста, а також курси трактористів 
при Хмелівсь[<ому та Маловисківському 
відділеннях «Сільгосптехніки». Щорічне 
поповнення молодими механізаторами 
колгоспів і радгоспів дас змогу впровад
жувати у бригадах роботу‘у дві зміни, 
ширше вести боротьбу за високу куль
туру землеробства, за вагомі врожаї.

Нині, коли у всіх комсомольських орга
нізаціях району відбулися комсомольські

би, а зараз на черзі тема: «Вирощуван
ня цукрових буряків».

Минулого року комсомольсько-моло
діжна ланка по вирощуванню цукрових 
буряків Леоніда Гудимовича, в якій пра
цювало 4 комсомольці, на площі 110 
гектарів виростила по 357 центнерів ко
ренів при зобов’язанні 280. А нині 
хлопці вже мріють про ^00-центнерні 
врожаї.
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прагнуть одержати по 50 центнерів зер
на кукурудзи на кожному гектарі. Як і 
ця ланка, підвищені соціалістичні зобо
в’язання у другому році дев'ятої п’яти
річки беруть ЕСІ комсомольсько-моло
діжні колективи.

В господарствах району створено 7 ме
ханізованих комсомольсько-молодіжних 
груп, 3 комсомольсько-молодіжні меха-
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ПО ПОПОВНЮЄ МОЛОДІЖНІ
• ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ — СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА
збори і молоді хлібороби переглянули 
свої соціалістичні зобов’язання, підтри
мали почин ульяновців — боротися за 
50-центнерні комсомольські врожаї зер
нових, райком комсомолу велику увагу 
надає навчанню кадрів. Для вивчення 
питань агротехніки і рільництва у кож
ному господарстві створюються гуртки. 
В їх роботі беруть участь спеціалісти, 
сільського господарства, передовики ви
робництва, хлібороби-ветерани.

Такі гуртки функціонують у всіх кол
госпах і радгоспах району. Понад 50G мо
лодих механізаторів підвищують у очх 
свої знання. Наприклад, у колгоспі 
«Дружба», де уроки хліборобської май
стерності ведуть агроном М. М. Тетерій 
та механік К. С. Невідомий, юнаки і дів
чата добре засвоїли теми «Рослинни
цтво — основна галузь сільськогосподар
ського виробництва», «Агротехніка ви
рощування кукурудзи», «Районовані сор
ти і гібриди кукурудзи», «Агротехніка 
вирощування коренеплодів». ІІройдє 
небагато часу, і молоді хлібороби роз
глянуть на занятті передові методи сів-

Механізатори комсомольсько-моло
діжних ланок Леоніда Каплунова та Яко
ва Кобилсва з колгоспу «Перше травня» 
старанно готуються до таких занять, бо 
головний агроном Л. І. Колодієв, керів
ники господарства на кожному уроці 
вчать молодих хліборобів правильно 
господарювати, боротись за високу куль, 
туру землеробства.

Добре налагоджене навчання молодих 
механізаторів в колгоспі імені Свердло
ва. Клавдія Лементарьова — ланкова ме
ханізованої ланки по вирощуванню про
сапних — про навчання молодих хлібо
робів, про плани, соціалістичні зобов’я
зання ланки розповіла на районній ком
сомольській конференції; «У нашій лан
ці 12 комсомольців. Минулого року ви
рощували кукурудзу на зерно —- на 
площі 180 гектарів, на силос — 128 гек
тарів. Брали зобов’язання виростити на 
кожному гектарі по 33 центнери зерна, 
225 центнерів зеленої маси, а зібрали 
відповідно по 66,8 та 314 центнерів. У 
нинішньому році комсомольці ланки
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нізовані ланки по вирощуванню високих 
врожаїв цукрових буряків, 5 — куку
рудзи. Нині питання стоїть так, щоб 
комсомольсько-молодіжні ланки по ви
рощуванню високих врожаїв просапних 
культур були створені у ножному госпо
дарстві. А райком комсомолу вже по
дбав про навчання ланкових цих ланок. 
Заняття проходитимуть на базі передо
вих господарств. В кінці лютого у кол
госпі «Перше травня» відбудеться перше 
заняття ланкових.

Зміцнення механізаторських кадрів за 
рахунок молоді, правильно організоване 
соціалістичне змагання серед комсо
мольсько-молодіжних колективів, окре
мих комсомольців, конкурси на кращого 
по професії допоможуть молодим хлі
боробам району у другому році дев’ятої 
п’ятирічки успішно боротися за 50-цент- 
нерні комсомольські врожаї зернових.

Анатолій ФЕДАИ, 
перший секретар Маловисківського 
райкому комсомолу. іііі
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НАПРЯМОК ПРОМЕНЯ «КП»
Четвертий рік ДІЄ ' Комсомольський 

Прожектор», СВОЇМ ТОЧНИМ І ДО І.'Ку.ІьНИМ 
вогнем таврує прогульників, п'яниць і 
бракоробів. ■

Але на семінар начальники іитаб:в 
<КП» цехів та відділів прийшли і:о для 
того, щоб говорити про зроблене, а ш-б 
визначити напрямок свого гострого про
меня на майбутнє. Тим більше, що ней 
рік для червонозорівців особливо від
повідальний. 21 травня завод буде 
святкувати 50-річчя утворення заводсь
кої комсомольської організації. Слід 
відзначити, що молоді червонозорізці 
вирішили гідно зустріти неп СЛ ЇВШІЙ 
ювілей.Комсомольсько-молодіжна брига
да різників із ковальсько-пресового цеху 
Гешіадія Брайловського виступила іні
ціатором почину: «Виконати піврічний 
план 1972 року до ювілею комсомоль

ської організації < Червоної зірки». Цей 
заілнк широко підхоплений на заводі.

Ди цього ж свята комсомольці дали 
слово зібрати і здати країні 500 тонн 
металевого брухту. Перші десятки тонн 
уже відкрили рахунок.

В усіх цих добрих починаннях справж
нім 'помічником комсомольської органі
зації повиеен бути «Комсомольський 
прожектор». І якш.0 врахувати, що па 
підприємстві діє 21 штаб і 108 постів 
«Комсомольського прожектора/-, то црИ 
активній роботі «прожектористіз» се
ред червилозорівців не зможе захова
тись v тінь байдужості жоден недолік.

Секретар заводського комітету комсо- 
молу Микола Скляниченко у своєму ви
ступі наголосив, що комсомольські «про
жектористи» повинні пильно слідкувати 
за тим, щоб не марнувався дорогоцін
ний робочий час.

Заводські «прожектористи» визначила 
напрямок гострого променя «КГЬ, ц2 
— напрямок безкомпромісного і прин
ципового підходу до справи.

В. ВАСИЛЕНКО.

СЛОВО ВЕДЕ 
І НАДИХАЄ

(Закінчення. Початок на 1-й crop.), 

у прес’, радіо і телебаченні, більш ціле
спрямованою стала масова робота ре
дакцій.

Доповідач докладно зупинився на то
му, як обласні газети «Кіровоградська 
правда» і «Молодий комунар», телеба
чення і радіо, районні та міськрайонні 
газети пропагують рішення партійних 
з їздів, як допомагають трудівникам об
ласті виконати величні завдання дев ятої 
п'ятирічки, висвітлюють питання партій
ного життя, комуністичного виховання 
трудящих, формування нової людини, 
морально етичні та інші питання.

Д. С. Сиволап вказав також на недолі
ки, що ще мають місце в роботі облас
них газет, телебачення, радіо, районних 
і міськрайонних газет. Наголосив на то
му, що редакції повинні не тільки пові
домляти про передовий досвід, а й доби
ватися повсюдного його впровадження.

Доповідач проаналізував стан роб- 
сільчорівського руху. Він відзначив, що 
в останні роки набагато зміцніли зв’язки 
місцевих газет, телебачення і радіо з 
робсількорівським активом і читачами. 
Для того, щоб краще висвітлювати бага
тогранне життя трудівників області, ре
дакції повинні поглиблювати і розширю
вати ці зв'язки, ростити, виховувати но
вих і нових робсількорів.

В доповіді була приділена увага робо
ті низової преси, підвищенню фахового 
рівня журналістів тощо. , .

В обговоренні доповіді 
взяли участь: завідуючий 
відділом пропаганди та агі
тації Новоукраїнського рай
кому КП України А. П. Гор
дієнко, колгоспник кол
госпу імені 40-річчя Жовт
ня Бобринецького району 
О. Г. Безверхий, керівник

сількорівської оглядової бригади кол
госпу «Заповіт Леніна» Олександрійсько
го району П. М. Чайка, редактор облас
ної газети «Кіровоградська правда» 
А. П. Мостовий, закрійниця Кіровоград
ської взуттєвої фабрики Л. М. Платонова, 
редактор Ульяновської районної газети 
«Ленінець» Б. О. Волошин, редактор ба
гатотиражної газети «Зірка» колгоспу 
імені Урицького Компаніївського району 
Д. К. Валах, доцент Кіровоградською 
педагогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна Є. С. Регушевський, редактор До- 
линської районної газети «Шляхом Іллі
ча» В. К. Антоненко, секретар парткому 
колгоспу імені Шевченка Нсвомиргород- 
ського району 1. П. Троненко, заступник 
голови обласного комітету по телеба
ченню і радіомовленню Ю. Д. Мотор
ний, директор Клинцівської середньої 
школи Кіровоградського району Т. Д. 
Трубчанінов, економіст механоскладаль
ного цеху № 3 заводу «Червона зірка» 
Г. В. Берестовенко.

Виступаючі говорили про запалюючу 
силу правдивого слова радянської пре
си, телебачення і радіо, про те, що вар
то зробити, щоб ще дохідливішим, 
переконливішим був кожний виступ.

На зльоті виступив також відповідаль
ний редактор республіканської газети 
«Сільські вісті» М. Г. Іщенко.

Із заключною промовою на зльоті 
виступив секретар обкому КП України 
Д. С. Сиволап.

Учасники зльоту одностайно прийняли 
Звернення до робітничих і сільських ко
респондентів, до всіх активістів преси, 
телебачення г радіо області.

■ ' ЛЕКТОР, ЛЕКЦІЯ І АУДИТОРІЯ ’

ЩОБ ДОПОМОГТИ 
ПЕРВИННИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

Молодіжний лекторій 
при Кіровоградському 
райкомі комсомолу та 
районній організації то
вариства «З н а н н я» 
створений у минулому 
році. Члени лекторсь
кої групи разом із ко
місією по пропаганді 
знань серед молоді при 
районній оранізації то
вариства «Знання» від
разу розробили та 
розіслали в первинні 
комсомольські органі
зації план лекційної 
пропаганди матеріалів 
XXIV з’їзду КПРС та

ХОЧ У ГРУШ ТІЛЬКИ ДЕВ’ЯТЬ
100 лекцій для молоді 

— таку цифру записала 
в минулому році на 
свій рахунок лектор
ська група, що працює 
в Знам’янському локо
мотивному депо.

Щомісяця збираються 
дев’ять лекторів, якими 
керує завідуюча бібліо
текою Людмила Алек
сандрова. І кожного 
разу серйозна розмо
ва разом з членами 
партійного комітету та 
комітету ЛКСМУ депо 
про завдання, проблеми 
та методи роботи з мо
лодіжною аудиторією. 

XXIV з’їзду КП України. 
Це зручно тим, що в 
організаціях знають, ко
ли і хто з лекторів 
буде виступати. Майже 
у всіх організаціях про
читані лекції «XXIV 
з'їзд КПРС про роль 
комсомолу в суспільно- 
політичному житті краї
ни», «Ленінський комсо
мол — вірний помічник 
і резерв КПРС», «XXIV 
з’їзд КПРС про міжна
родне становище та зов
нішньополітичну діяль
ність КПРС» та інше.

Найбільшу увагу при
діляє група пропаганді 
документів та матеріа
лів XXIV з’їзду КПРС 
та XXIV з’їзду КП 
України. Ветерани ком
сомолу, секретарі ком
сомольських організацій 
цехів не раз виступали 
з лекціями «XXIV з’їзд 
КПРС — важливий етап 
на шляху до комуніз
му», «XXIV з’їзд КПРС 
про завдання розвитку 
промисловості в новій 
п’ятирічці», «XXIV з’їзд 
КПРС про роль та місце 
комсомолу в суспільно- 
політичному житті краї
ни» та інше.

В останній час ми 
практикуємо таке: після 
того, як члени лектор
ської групи райкому 
комсомолу виступлять з 
новими лекціями, мате
ріали цих лекцій розси
лаємо у первинні ком
сомольські організації, 
їх охоче використову
ють молоді лектори та 
агітатори колгоспів і 
установ району.

Л. НАБОЧЕНКО, 
секретар Кіровоград
ського райкому ком
сомолу.

У підшефні колгоспи 
імені Дзержияського та 
«Правда» виїжджали 
учасники художньої са
модіяльності депо. І 
неодмінними супутника
ми самодіяльних митців 
були лектори В. Лантух, 
В. Олійник та В. Дуба- 
нін. їх лекції з увагою 
слухають і молоді кол
госпники, і молоді за
лізничники, бо лектор 
— гість потрібний І ко
рисний.

С. АНТОНЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Знам’ян- 
ського локомотив
ного депо.ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ

Фестиваль молодої української радян
ської поезії, присвяченої боротьбі моло
ді проти імперіалізму, започаткував пе
дагогічний колектив вечірньої школи 
робітничої молоді № 1, що організував 
вечір поезії, на якому виступили кірово
градські поети Валерій Юр'єв та Валерій 
Гончаренко.

Валерій Юр’єв розповів про творчість 
Віталія Коротича, Бориса Олійника, Ми

коли Вінграновського, Миколи Сингаїв- 
ського та інших поетів, які у своїх тво
рах піднімають гнівний голос проти аме
риканської агресії в Індокитаї, підніма
ють найактуальнішу тему миру на нашій 
планеті.

Наприкінці вечора кіровоградські 
поети прочитали свої нові твори, Щирі і 
теплі оплески свідчили про те, шо цей 
поетичний вогник, засвічений в одному 
із класів вечірньої школи робітничої 
молоді, надовго залишиться в пам’яті 
його учасників.

» В. КОВАЛЬ.

„В СУЗІР’Ї РЕСПУБЛІК-СЕСТЕР“
усний журнал на таку 
тему щойно прозвучав 
у приміщенні лекторію 
міста Кіровограда. Його 
провели міська юнацька 
бібліотека імені Т. Г. 
Шевченка разом а 
міськкомом комсомолу 
і комісією по пропаган
ді знань серед молоді 
при правлінні обласної 
організації товариства 
«Знання». Журнал при

свячений 50-річчю утво
рення СРСР і складав
ся з чотирьох сторінок 
— «Навіки з’єднались 
народи Росії», «Чуття 
єдиної родини», «Міц
ніють культурні зв’яз
ки», остання сторінка —— 
бібліографічний огляд. 
Допомогли присутнім 
прочитати сторінки сту
денти Валентина Де-

ментьєаа, Нуржан їанір- 
бергенов, Марям Джу
маева, учасниця ансамб
лю «Ятрань» Жанна 
Бобровницька, бібліо
графічний огляд зроби
ла бібліотекар Лідія 
Савченко.

На закінчення журна
лу молодь проглянула 
кінофільм.

В. ЦВЕТАЕВ.

„ЮНІСТЬ 1 ПЛАНЕТА«
так називається комсомоль
сько-молодіжний лекторій, не
щодавно організований в Кі
ровограді обкомом комсомо
лу та комісією по пропаганді 
знань серед молоді при прав
лінні обласної організації 
товариства «Знання».

Новий лекторій познайомить 
молодіжну аудиторію облас
ного центру з життям і діяль
ністю молоді світу. Передба
чено читання таких лекцій: 
«Молодь братерських країн 
світу», «Міжнародний моло
діжний рух», «Боротьба моло
ді капіталістичних країн за 
свободу і свої права» та ін.

З лекціями виступатимуть 
працівники міськкому і обко
му ЛКСМУ та лектори облас
ної організації товариства 
«Знання». Демонструватимуть
ся хронікально-документальні 
кінофільми. Свою роботу 
лекторій розпочав з лекції 
«Радянська молодь — передо
вий загін молоді світу», яку 
прочитав секретар обкому 
ЛКСМУ В. П> Кришевич.

II. РИБАЛКО, 
член комісії по пропаганді 
знань серед молоді при 
правлінні обласної органі
зації товариства «Знання*.

Фото В. КОВПАКА.
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МАНІФЕСТАЦІЯ 
ї ВЕРСАЛІ

ВЕРСАЛЬ. (ТАРС). У Палаці 
конгресів паризького передміс
тя Версаля 13 лютого заверши
ла свою роботу Всесвітня асам
блея за мир і незалежність на
родів Індокитаю. В цьому між
народному форумі взяли участь 
представники 80 країн усіх кон
тинентів світу, в тому числі де
легація радянських громад
ських організацій на чолі з сек
ретарем ВЦРПС П. Т. Пимено- 
вим.

Палкими оплесками було зу
стрінуте послання Л. І. Брежнє
ва учасникам Всесвітньої асам
блеї за мир і незалежність на
родів Індокитаю, зачитане ра
дянським представником.

На заключному пленарному 
засіданні Всесвітньої асамблеї 
делегати затвердили підготовле
ні комісіями документи.

Делегати схвалили занлик 
Всесвітньої асамблеї за мир І 
незалежність народів Індони-

СЕРЦЯ ЮНИХ
З НАРОДОМ В’ЄТНАМУ

• - '

ного майбутні жителі — діти будів^Цього міста поки що немає на карті. Але ростуть 
ників Усть-Ілімської ГЕС і нових промислових підприємств.

На фото: на дитячому майданчику для ігор в селищі Усть-Ілім в Сибіру. 
Фото М. КУХТДРОВА. АПН.

СОЛІДАРНОСТІ 
таю. У документах рішуче за
суджується політика США, які 
в інтересах своєї світової стра
тегії хочуть встановити амери
канське панування в цьому ра
йоні світу.

У заклику висловлено напо
легливу вимогу всіх миролюб
них людей про повне припинен
ня урядом США всяких воєнних 
дій проти народів Індокитаю і 
надання цим народам права на 
мир і свободу в умовах неза
лежності.

Виступивши наприкінці засі
дання, представник чотирьох 
делегацій Індокитаю Хоанг Куои 
В’єту висловив повну згоду з 
документами, прийнятими асам
блеєю, і глибону подяку за ви
явлені на цьому міжнародному 
форумі почуття солідарності з 
боротьбою народів Індокитаю.

Всесвітня асамблея закінчила 
свою роботу в атмосфері енту
зіазму і твердої рішимості її 
учасників посилити боротьбу 
проти американської агресії о 
Індокитаї, активізувати підтрим
ку героїчних народів В’єтнаму, 
Лаосу і Камбоджі.

Вже багато років в’єтнамський народ мужньо бо
реться за свою незалежність і свободу. Прогресивне 
людство світу на боці В’єтнаму. У багатьох країнах 
поширений рух проти американських агресорів за 
припинення війни. Форми цього руху різні. Це мітин
ги, демонстрації, вечори дружби. «За солідарність, 
мир і дружбу», — так називався вечір, проведений у 
Кіровограді у клубі імені Калініна. його господарями 
були нращі піонерські загони міської восьмирічної 
шиоли № 31.

Вечір розпочав лектор товариства «Знання» Д. М. 
Лавринчук. З його розповіді юні інтернаціоналісти 
дізнались про події у В’єтнамі, про те, як в’єтнамські 
діти допомагають своїм батькам боронити рідну Віт
чизну. відбудовувати зруйноване, в усьому намагаю
ться бути корисними своєму народу.

В’єтнам не тільки воює, але й будує. А щоб успішно 
здійснювати соціалістичне будівництоо. потрібні свої 
нваліфікозані спеціалісти. В різних учбових закладах 
нашої ираїни навчається в'єтнамська молодь. Про 
в’єтнамців, що вчаться у Ленінграді, присутні дізна
лись з цікавого літературного монтажу.

...Гасне світло. І на екрані спалахує: «Вони нарори- 
лись під бомбами». Ця кінострічка — хвилююча роз- 
іі.підь про юних в'єтнамських патріотів.

У всесоюзній піонерській здраяниці «Артек» відпо
чиває група піонерів В'єтнаму. Всі вони учасники 
війни з американськими загарбниками. І хоча їм по 
13 — 15 років, розповісти є що радянським друзям. 
Один підбив два американських танни. другий зни
щив сорок окупантів, третій збив ворожий літак. Бо
йову звитягу юних бійців уряд В’єтнаму відзначив 
високими нагородами країни.

Затамувавши подих, слідкували за подіями на екра
ні піонери. Мабуть, не одному з них у цей момент 
пригадувались подвиги Володі Дубініна, Валі Котика, 
Льоні Голінова, Лізи Чайиіної...

На вечір було запрошено багато гостей, шефів з за
воду «Новатор», заводу ваговимірювальних приладів, 
слухачів школи вищої льотної підготовки. Болгарин 
ілієв Никола Борисов, монгол Гончич Ганбатор, кон
голезець Жан Патріс, йєменець Мохамед Салах Ху- 
сейи Мухраб, росіянин Ілюшин. На згадку про зустріч 
їм вручено пам’ятні сувеніри.

При допомозі своїх шефів піонери шиоли зібрали 
200 нарбованців. Ці гроші підуть у Фонд миру для бу
дівництва дитячого госпіталю у місті Ханої.

Після офіційної частини відбувся цікавий тематич
ний концерт.

м. Кіровоград.
Т. КУДРЯ.

о КЛАСІ всі знали про мрію Ва- 
лі Заверзаєвої стати учитель

ною, і ні в ного не було підстав 
сумніватися, що вона не збуде
ться: снільки її знають, завжди во
зиться з дітьми. Щоденно — до 
ссоїх четвертокласників. І чим 
ближче було до випускних екзаме
нів, тим ближчою була мрія.

Однокласниці в ті дні ходили 
якісь непевні: то схвильовано 
збуджені, то безпричинно зажуре
ні. Обривали квіт весняний з виш
невих гілон, тулили до лиця, весь 
час тримаючись разом в свою 
останню шкільну весну...

Шкільний оркестр грає непри
родно весело, всі їм посміхалися, 
підносили квіти, — мзленька пер
шокласниця з червоним бантом 
підняла руку і дзвінок поклинавїх 
на останній урон. І п цю урочисту 
мить на Валю з усіх боків покоти
лися грудочки її маленьких чет
вертокласників, кожен підносив 
яскраві незабудки, а потім, заго
родивши дорогу, збившись у купу, 
стояли біля неї, не зводячи з во
жатої очей...

Ти потрібна серйозній Маринці, 
веселому Сергійкові. незворушно
му Петькові. смішній Катрусі...

В цьому й була вся профорієн
тація для випускниці Валі Завер- 
заєвої. Вона твердо вирішила бу
ти педагогом.
у СЬОГОДНІШНІЙ ритм вожатої 

кожен день вривається вітер її 
ШКІЛЬНОЇ юності. Після уроків, 
махаючи на прощання подру
гам, відчиняла двері свого підшеф
ного класу. Що тягнуло Валю до 
цих маленьких людей? Бажання 
задовольнити їх невситну ціка
вість? Можливість такими ж чис
тими, довірливими очима дивитися 
на людей, на світ, відчувати разом 
з ними оадість життя? Можливо... 
Але, як би то не було — оці малю
ки, неврівноважені підлітки, ста
течні старшокласники так і не від

ДЕЛЕГАТИ XVII ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

пустили Ті від себе. Вона і сама не 
змогла б відійти від світу дивних 
перетворень, де все можливо — 
треба лише трохи фантазії, бажан; 
ня і любові до своєї справи. І тоді 
ти візьмеш у полон всіх, хто вміє 
щиро радіти, весело сміятися і 
разом мріяти...

На Ті невелиному шляху зустрі
чалися добрі і мудрі педагоги: а 
школі класний керівник Віра Кузь
мівна Довженко, зараз, коли пра

РОЯ
цює вожатою в Знам’янській СШ 
№ 2, директор Раїса Гаврилівна, 
завуч Федір Іванович. Головне, 
вчили її. — завжди бути з дітьми 
щирими, правдивими. Інакше — 
тебе ніколи не приймуть всерйоз. 
Кожне твоє слово повисне в по
рожнечі недовір’я. В цьому вона 
переконалася сама.

В перші дні роботи в Суботцлх 
вирішила поїхати разом з школя
рами до Чигирина. В старшоклас
ників панував уже бадьорий «екс
курсійний» настрій. А я той день 
йшла в школу по розмоклій доро
зі, дощ шамотів безперестанку 
свою осінню пісню, вітер холодом 
поонизував тіло. Зайшла в клас: 
«Мабуть, відкладемо, нашу подо
рож, — всміхнулася, — дощ...».

А клас мовчав і в хлопців по
повзли криві посмішки; обіцяти ми 
теж можемо. Валя стисла зуби І 
пішла до директора: якщо я зараз 
не поїду, я не зможу працювати... 

П зрозуміли. Та подорож запам’я
талася: дощ, попутні машини, неви
лазна багнюка і веселий настрій.

Перший холодок у відносинах до 
неї поволі зникав. Все частіше за
ходили в піонерську німнату учні, 
зі справами і просто без причини, 
все більшало учасників художньої 
самодіяльності, поліпшувалася ви
ховна робота.

Валя знає ножного саого вихо
ванця. Прагне бути кожному з них 
добрим другом і пораднином.

— Вчився в нас хлопець. Серйоз
ний дуже. До мене ззвжди звертав
ся лише офіційно. І ось' сидимо 
якось в піонерській кімнаті, захо
дить Віктор і з порогу: «Валю, я 
хочу з вами поговорити...». Я, зви
чайно, дуже здивувалася — шось 
трапилось. Виявляється, він зако
хався. Провів дівчину додому, а во
на говорить: «Ти — нецікава люди
на, ти, крім формул, нічого ке 
знаєш*.

Що робити? Що порадити? їх 
тпивожать проблеми дорослих. їх 
цікавить світ, в якому вони жи
вуть — і допомагає їм зрозуміти 
його, відчути — вожата...

♦
— Ой, дівчата, хто прийшов! 

Сашко... — в піонерську кімнату 
заходить висоний. трохи незграб
ний хлопець, всміхається — при
ємно знову зустріти свою вожату.

— Добре, що ти прийшов на 
зустріч. От і виступиш перед ви
пускниками. Ти де тепер?

— В Черкаському педагогічному.
— Педагог... — Валя здивовано- 

радісно дивиться на вчорашнього 
випускника, сплескує руками.

Той явно задоволений виклика
ною реакцією. Адже він старався, 
він перейняв частинну і від її, 
сердечної щирості, він нестиме її 
іншим...

М. СЕМЕНЮК.
м. Знам’янка.

(Закінчення. Початок б газетах 
за 10 та 15 лютого),

Сьогодні, як ніколи, необхідний ТІСНИЙ 
зв’язок кожної позашкільної установи, 
гуртка, секції з учителем-предметником, 
піонерським вожаком, з комсомольською
та піонерською організаціями. Але. під
креслюючи важливість різних форм ро
боти з дітьми по розвитку в них пізна
вальних інтересів, ми ні в якому разі не 
хочемо принижувати значення організа
ції елементарної практичної допомоги 
учням, що відстають, не проявляють 
прагнення до знань. Проте, не приховую
чи, можна сказати, що наші позашкільні 
заклади не звикли працювати з друго
річниками,

«Головна суть навчання — домагатися 
того, щоб дитина прагнула знати»... — 
цими словами В. О. Сухомлинського ви
значаються вимоги, які ставлять комсо
мольські та піонерські організації перед
кожним школярем. Вчитися свідомо, смі
ти працювати з підручником, правильно 
організовувати дозвілля стало повсякден
ною турботою комсомольців. Сьогодні 
боротьба за знання — це питання яності, 
ось чому педагогічні колективи шніл на
магаються розвинути у школярів заці
кавленість, самостійність, працелюбство. 
Уміння організувати режим свого дня. 
8ся система шкільного навчання перебу
довується таким шляхом, щоб збудити о 
Дітей властивість до самостійного мис
лення, навчити їх орієнтуватися у світі 
науки і техніни.
, Комітет комсомолу намагається при
щепити дітям любов до книг про життя 
3 ооротьбу основоположників наукового 
комунізму, видатних діячів Комуністич
но^ партії, героїв громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, видатних письмен* 

.ників. Ця велика і важлива робота про
водиться диференційовано з широкою 
допомогою педагогів і батьків.

® школах для піонерів створені 
2-/ИИи бібліотекар», проводяться 

ПО п₽о«чйг1ТгМИ *Вчись учитися», рейди 
никн ^інайв1«?оЖи**у днп* то старшонлас- 
никн знайомляться > елементами науко- 

сої організації праці, беруть участь у 
спеціальних конференціях з проблемних 
тем навчального курсу, слухають цикли 
лекцій, виконують домашні завдання, що 
вимагають самостійної праці в музеях, 
лабораторіях і дослідних господарствах 
колгоспів, з цехах заводів, вчитись на 
совість, застосовувати знання на практи
ці. в цьому вбачають комсомольці свій 
обов’язок перед старшими. При цьому в 
поняття «вчитись на совість» вкладає*

Б. ХИЖНЯК. 
. заступник завідуючого обласним відділом народної освіти. 

В ЄДИНОМУ РУСЛІ
• НОП ПРИХОДИТЬ НА УРОК е ВОЖАТИЙ із ЗАВОДСЬКОГО 
ЦЕХУ О ЗАСВОЇВ НА УРОЦІ - ЗАСТОСУЙ НА ПРАКТИЦІ 9 НА

УКОВІ ДОСЛІДИ ПРОВОДЯТЬ УЧНІ
ться широкий зміст — вчитися і за пар
тою і в праці, і в громадській роботі, 
виховувати в собі стійкий характер і 
переконаність ленінця.

Комсомольські організації підприємств, 
колгоспів і радгоспів здійснюють шеф
ство над шнільними комсомольськими і 
піонерськими колективами, заслуховують 
їх звіти про успішність, організовують 
технічні гуртки. Кожна цехова комсо
мольська організація Олександрійського 
електромеханічного заводу шефствує над 
піонерським загоном середньої школи 
No 2. Тепер в кожному з 18 пюнерсьних 
загонів працює вожатий-виробничник. а 
7 комсомольсько-молодіжних бригад за
воду стали колективними вожатими. 
Кращі комсомольці заводу допомагають 
невстигаючим учням. І тому• не 
що комсомолець заводу, молодик інше- 
нер Валерій Чугун, який веде радіогур- 
ток, в бесіді показав добру обізнаність 

про стан успішності в цій школі, бо знан
ня учнів справа і комсомольців заводу.

Дружба школи і виробництва прояв
ляється нэ тільки в тому, що шефи ма
теріально допомагають школам, вони 
чинять великий моральний вплив на ді
тей. Ось як про такий вплив розповідає 
старша піонервожата середньої школи 
№ 11 м. Кіровограда М. М. Федорова: 
«Багато учнів з нашої школи поступало 
до вузів, а на роботу у виробництво но

тут нам допомогли наш під. 
Інпїп Ч метизний цех заводу «Червона 
зірка» і його комсорг. Закріпили за на
ми вожату-виробничницю. Дівчина по
прохала в нас найважчий клас. І як ми 
були здивозані і раді, коли дівчатка і 
*л°пчнки дуже прив’язалися до неї Во- 
на водила їх на свій завод, до свого по- нични°Шрісчп, розповідала їм* про вироб- 
ииг,Ниліг’пС ДНІ ЕОНа працює зносу з 
Цим класом, працює другий рік. і спра
ви о цьому класі пішли до ладу».

В основу навчання і виховання радян
ської школи покладено принцип поєд
нання навчання з продуктивною працею, 
У відповідності з яким теоретичні знання 
з основ наук повинні допомагати учнчм 
осмислено працювати, а праця в свою 
чергу вимагала від учнів практичного 
дотримання законів математики, фізики, 
біології та інших предметів. Комітети 
комсомолу добиваються залучення нож
ного комсомольця і піонера до суспільно 
корисної діяльності, турбуються про 

те, щоб юнаки I дівчата змогли послугу* 
ватися набутими знаннями на практиці. 
Цьому сприяє масова участь школлріа в 
учнівських виробничих бригадах, трудо
вих загонах старшокласників, робота на 
пришкільних ділянках, колгоспних полях 
і Фермах.

В кінцевому результаті ефективні фор
ми поєднання праці членів бригад з 
основами наук сприяють зростанню" за« 
гальноосвітнього рівня учнів, знання їх, 
набуваючи прикладного харантеру. ста
ють більш глибокими, міцними і різно
бічними.

Це добре видно на прикладі шкіл 
Богданівської ім. В. І. Леніна Знам'ян- 
ського району, Димитрівської Устинів- 
ського району, Нопопразької Олександ
рійського району, Хащуватсьної Гайю- 
ронського району. Коасносільської Олек
сандрійського району. Панчівської Но- 
оомиргородського району.

В області працює 3500 молодих вчите- 
лів-номсомол»ц1в. які своєю працею вно
сять також вагомий вклад в діла шкіль
ного комсомолу. Підвищувати роль очите- 
ля-номсомольця в житті шкільних комсо
мольських організацій — значить під
нести відповідальність молодого педаго
га за стан справ у шкільних комсомоль
ських організаціях, націлювати його на 
надання конкретної допомоги комітету 
комсомолу, комсомольській • рулі.

Не можна сказати, що в такому майже 
двохсоттисячному колективі учнів немає 
учнів байдужих до навчання. Зустрічаю
ться і такі, для яких навчання, ие стало 
основною працею. ,

Тут на допомогу педагогам повинчі 
завжди прийти піонерська і комсомоль
ська організації. , , ,

Діла комсомольські та піонерські — 
турбота учительська. Знову заповнені ни
ми трудові шкільні будні, глибоко прони
зана ними поіанласна і позашкільна ро
бота. Знову вони вимагають повсякденної 
уваги, тонкого педагогічного такту. Про
йшли ті часи, коли евзжали, що піонерські 
і комсомольські справи — це турбота ли
ше вожатої. їх важливу роль у навчаль
но-виховному процесі довело саме життя. 

Зараз піонерія разом зі споїм старшим 
товаришем — комсомолом готується зу
стріти свій ювілей — 50-річчя піонерської 
організації. Міцні і свідомо набуті знан
ня — це найкращий подарунок до свята.
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*
ВЧИТИ ВІРНОСТІ,
ВЕСТИ ДО ГАРТУ
• ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНО

ГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА 
КРАЩИЙ УЧБОВИЙ ПУНКТ 

ПОЧАТКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПІД
ГОТОВКИ.

Тобі нині шістнадцять. Ти вчишся в 
середній школі, профтехучилищі, пра
цюєш в хліборобській бригаді. А за- 

; одно готуєшся до військової служби. 
’■ Бо маєш виконати найвищий обов'я

зок перед своєю Вітчизною — стати 
І на варті її священних кордонів. Вій- 
, сьнової справи ти навчаєшся в школі 
і молодого воїна, що діє в твоєму селі 

чи місті, відвідуєш пункт початкової 
військової підготовки.

З метою дальшого поліпшення під- 
' готовим молоді до служби в лавах 

Збройних Сил СРСР та практичного 
і виконання вимог Закону СРСР «Про 
і загальний військовий обов’язок» по 
; початковій військовій підготовці мо- 
' лоді на учбових пунктах бюро обкому 

ЛКСМУ оголосило обласний огляд- 
; конкурс на кращий учбовий пункт 

початкової військової підготовки.
Міськкоми та райкоми комсомолу 

зобов’язані провести на місцях відпо
відну організаційну роботу і забезпе
чити високий рівень проведення огля- 
ду-нонкурсу.

Під час огляду парто поліпшити 
якість підготовки молоді до служби в 

(рядах Збройних Сил СРСР. ширше 
розгорнути військово-патріотичне ви
ховання, домогтися поліпшення і 
дальшого удосконалення учбово-мате
ріальної бази навчальних пунктів.

Огляд-конкурс слід провести- на 
кожному підприємстві, в установі, в 
колгоспах, радгоспах, до створені на
вчальні пункти.

Переможці огляду-нонкурсу серед 
учбових пунктів будуть нагороджені 

' перехідними Червоними прапорами і 
грамотами, грошовими преміями. Пра
цівники учбових пунктів, комітетів 
Профспілок. комітетів ЛКСМУ та комі
тетів ДТСААФ, які активно братимуть 
участь в організації огляду-нонкурсу, 
будуть відзначені грамотами, знаками 
«За активну роботу».

( > АДЯПСЬКІ слортсм сни завоювали 
* найбільшу кількість Чісдалей і на
брали найбільшу кількість очок у 
неофіційному командному заліку на 
XI зимових Олімпійських іграх. 
Па рахунку збірної СРСР 8 золо
тих, 5 срібних і 3 бронзові наго
роди і 120 очок. У команди НДР, яка 
зайняла • друге місце, відповідно 
4—3—7 і 81 очка, у третіх — нор
вежців — 2—5—5 і 79 очок.

Чи треба дивуватись, шо голова 
комітету по фізичній культурі і спор-ВИСТУПИЛИЗ ЧЕСТЮ

• СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД 

ту при Раді Міністрів СРСР С. ,]1ав- 
.’іов гадає, що виступ радянських 
спортсменів на цій Білій олімпіаді 
можна вважати успішним.

1 ще одна переконлива цифра: 33 
учасники нашої команди із 107, що 
нриїздауіи в Саппоро, одержали зо
лоті медалі (включаючи командні 
змагання).

І на фініші ігр сталося немало по
дій, приємних для наших любителів 
спорту. Наприклад, біатлоністи, які 
не зовсім вдало показали себе в • ін
дивідуальній гонці з стрільбою, <• ві
дігралися» в естафеті 4Х.7,5 км. 
Олександр Тихонов із Новосибірсь
ка, Ренат Сафін з Ленінграда, дебю
тант Іван Бяков з Кірова-Чепедька і 
ще один новосибірень — Віктор Ма- 
матов закляли перше місце. Виграли 
естафету і наші лнжникн-гоищикн. 
Команда у складі москвича Володи; 
мира Воронкова, кіровчанина Юрія

Скобова, москвичів Федора. Сімашо- 
ва і Вячеслава Веденіна завоювала 
для СРСР золоті олімпійські изгоро
ди після 16-ги років перерви. Третьо
го підряд успіху добились і лижниці, 
Любов Мухачова з Апатит, гозьков- 
чанка Алевтина Олюніїга і Галина 
Кулакова з Іжевська швидше за 
всіх пронесли естафету 3x5 км.

Тим самим 20-річна викладачка 
Кулакова завоювала третю найвищу 
олімпійську нагороду, зарекоменду
вавши себе Найкращою лижницею 
планети (до цього нона перемогла в 
гонках на 5 і 10 км).

Чудового успіху добився МОСКВИЧ 
Сергій Четверухін, який вперше в 
історії нашого одиночного фігурного 
катання піднявся у змаганнях чоло
віків на срібну сходинку, пропустив
ши вперед лише Оядрея Нелелу з 
Чехословаччини.

В останній день ігор вчетверте ти
тул олімпійських чемпіонів завоюва
ли наші хокеїсти які перемогли у 
вирішальній густрічі збірну Чехос
ловаччини з рахунком 5:2. Того ж 
дня шведи програли фінам, і в під
сумку слідом за радянськими 'спорт
сменами місця зайняли команди 
США, Чехословаччини, Швеції; Фін
ляндії і Польщі. У другій групі по
переду виявилися хокеїсти ФРН.

• В останній зустрічі за. нашу коман
ду Виступали, Третіх Циганков—Ра- 
тулін, В'ку.тов —Фірсов— Харламов, 
Л у тченко—Ром і ш с вськ и й. Ми х а н-
лов—Петров—Блінов, Д а в іідо-в—•’
Кузькін, - Мальцев—Мишаков—Яку
шев. У запасі були Пашков, Василь-' 
єв/Зимін і ШаДрін'. Воші ^одержали’ 
«'золото».

' Наступна біла Олімпіада —в Ден-. 
вері (США) у 1970 році.

В. СЕРГЕЕВ 
(ТАРС)

Прийом в аспірантуру
ВКШ при ЦК ВЛКСМ
, Оголошується черговий прийом в аспірантуру Ви
щої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ з та
ких спеціальностей; марксистсько-ленінської філосо
фії, наукового комунізму, політичної економії, істо
рії КПРС.

•В аспірантуру Вищої комсомольської школи при 
ЦК ВЛКСМ' приймаються за' рекомендацією: ЦК 
ЛКСМ союзних- республік, крайкомів і обкомів 
ВЛКСМ комуністи віком до 35 років з вищою осві
тою, які мають досвід відповідальної комсомольсь
кої роботи і виявили здібності до наукових дослід
жень. . ...

Оформлення і подання документів на вступників в 
аспірантуру Вищої комсомольської школи при ЦК 
ВЛКСМ’ провадиться у встановленому порядку* 
Строк подачі документів до 15 березня 1972 року.

Допущеним до складання вступних іспитів нада
ється для підготовки і, складання іспитів додаткова 
відпустка в <30 календарних днів із 'збереженням за
робітної плати за місцем роботи.

Вступні іспити проводяться з 1 червня 1972 року в 
обсягу програми вищих учбових закладів з продме- . 
ту спеціальності, марксистсько-ленінської фіяософіїв 
іноземної мови (англійська, німецька, французька). 
Ті, шо вступають в аспірантуру- за спеціальністю 
марксистсько-ленінської філософії складають

• ти з діалектичного і історичного матеріалізму, полі 
тіічрої економії та іноземної мови.

Допущені до вступних ІСПИТІВ до 15 квітня 
року подають до Вищої комсомольської школи 
ЦК ВЛКСМ реферат на вктуалвіїуугему, зг’ ~ 
молодіжною проблематикою ; 
НІСТЮ. \

Прийняті в аспірантуру ВКШ при ЦК ВЛКСМ за
безпечуються стипендією і гуртожитком (без сім'ї).

Адреса приймальної комісії": Москва. 11442, ул, 
.Юності), ВК.Ш при ЦК ВЛКСМ.

1СИИ-

1972 
при 

—У« зв'язану ä 
за обраною сиецілль-

с. Іскрівка, 
Петрівського району.

ОПЕРАЦІЯ « ПОШУК»

СПОРТ

Фото О. БОРИСОВА

ЗИМОВА 
СПАРТАКІАДА 
ЗНАМ’ЯНСЬКИХ 
АВАНГАРДІВЦІВ

а з Н і м и а х: Л. ЦУРСЬКА (ліворуч). 
На старт вийшли наймолодші лижники 
(праворуч). Щедрий вилов А. Заруцького 
(внизу).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кироеоградсного 

обкома ЛНСМу, г, Кировоград,

опади, 
слабка 

Вітер 
- схід-

по.мірний 
сильного.

Б. МУРАВСЬКИЙ, 
голова Знам’янської міської ради 
ДСТ «Авангард».

Кольорове телебачення.
Мультфільм. (М). 19.40 — 
Кольорове телебачення. 
О. Островсьний. «Не в свої 
сани — не сідай». Прем'єра 
телеспектаклю. (М). В пе
рерві — програма «Час». 
(М). 22.30 — Художній
фільм «Спорт, спорт, 
спорт», (К). 23.50 — Теле- 
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— «їм створювати прекрас
не». (М). 17.30 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. 
«Умілі руки». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «То
вариш пісня». (М). 19.00 — 
Телефільм «Осетинки». (М). 
19.30 — Концерт. (К). 20.30
— «На добраніч, ріти». (К). 
21.00 — Художній фільм 
«Щит І меч». 4 серія. (И).

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО.

опівдні». 5 серія. (М), 20.15 
Г~ Музичні новини. (К), 

0 ~ Програма «Час», 
(М). 21.30 — Спортивна
програма. По закінченні —; 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 
-- Телефільм. (К). 16.50 
Кольорово телебачення, 
«Музичні зустрічі». (М), 
17.30 — Художній теле
фільм «Про Класу Іване- 
«У*. W. 18.50 —• «Малень« 
in „Ф'^рмоиія». (Одеса). 
іу.30 — Концерт. В перор- 

"'На добраніч, дітиЗ.
~ Художній 

фільм «Три тополі на Плю- 
щисі». (К).

ПОГОДА

ЗГАДАЙТЕ ТОЙ ДЕНЬ...
Дорогі друзі, червоні слідопити! Звертаюсь до вас 

з велиним проханням. Допоможіть відшукати місце 
поховання Ф. Ф. Лихмана. Він загинув під час визво
лення Олександрівни від німецько-фашистсьних за
гарбників. Більш нічого про нього невідомо. Кого 
дружина і дочка проживають в селі Іскрісці Пстрів- 
ського району. Вони хочуть знайти могилу дорогої їм 
людини. х .

Можливо хтось з олександрівців був свідком заги« 
белі чи поховання Ф. Ф. Лихмана? • ’

В. ЧЕБЕРАК»
З перших днів січня юнаки та дівчага 

Знам’янки вийшли на старти зимової 
спартакіади авангардівських нолективів 
міста. Найбільш масовими були поєдин
ки лижників. А заодно і змагання з риб
ної ловлі. До ставу села Хиріоки і в 
Чорний ліс з’їхалося більше сотні вихо
ванців низових колективів фізкультури.

В лижних гонках на п’ятикілометровій 
дистанції серед чоловіків першим був 
/Аикола Голое, який виконав другий 
спортивний розряд. Серед жінок в бігу 
на 3 кілометри перемогла Лариса Цур- 
ська. і >

А призерами на рибалці стали А. Зб
руцький; Л. Музика і В, Асперов.

Нині авангардівцІ Знам’янки готую
ться до профспілково-комсомольського 
кросу.

Сьогодні та 
завтра на тери
торії області 
та м. Кіровогра
да передбачає
ться хмарність, 
місцями 
туман, 
ожеледь, 
північно 
ний. 
до
Температура по
вітря по облас
ті — 0, — 4. по 
місту 2—4 гра
дуси морозу.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 18 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Фільм-концерт. (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Україн
ська література для учнів 
10 класу. (К). 12.15 — Грає 
естрадний оркестр «Голу
бий екран». (М). 12.45 —
Новини. (М). 16.25 — Про
грама передач. Оголошен
ня. (Кіровоград). 16.30 — 
М. Горьиий, «Казки про 
Італію». (М). 17.00 — За
рядками партійних на
креслень, «Нові рубежі до- 
линсьних доярок». (Кірово
град). 17.30 — Телевісті. 
(К). 17.50 — Для юнацтва, 
«Ким бути?» (К). 18.10 —
«Чиста нриннця». (К). 19.00
— «Подвиг». (М). 19.30 —

^жіт.іштіжЯ!М
316050 ГСП, КіроЕоград-SO, вуя. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36,

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Гімнастика для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 —
«За вашими листами». Кон
церт. (М). 10.30 — Для
школярів. «Піонерський са
лют — Гайдару». (Львів). 
11.00 — Наша афіша. (К). 
11,05 — Телевізійний екран 
нінолюбителя. (К). 12.00 — 
Передача «Здоров’я». (М).
12.30 — «З досвіду партій
них організацій». (До
нецьк). 12.45 —• Спортивна 
передача для дітей. (К). 
13.15 — В ефірі — «Моло
дість». «Стадіон несподіва
нок». (М). 14.25 — Літера
турний альманах «Гроно». 
(Ужгород). 15.05 — «На ме
ридіанах України», (Н). 
15.55 —. Для дітей «Сонеч
ко». (И). 16.15 — Міжна
родна програма. (М). 16.45
— «Ви про ваших друзів». 
(Н). 17.30 — Проблеми удо
сконалення управління гос
подарством на основі за
стосування енономіно-ма- 
тематичних методів І об
числювальної техніки. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— Кольорове телебачення. 
♦ У світі тварин», (М). 19.10
— Кольорове телебачення. 
Прем’єра багатосерійного 
телефільму «Тіні зникають

Про МОЖЛИВІ зміни г 
програмі пас повідомлять 
диктори радіо 1 телебачення,
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