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КВІТНЯ — КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК
Прагненням внести гідний вклад у 

здійснення рішень XXIV з'їзду КПРС 
відзначається зараз робота кожного 
колективу, кожної радянської людини. 
Цс прагнення яскраво виявлено і в 
одностайній підтримці, яку дістала 
ініціатива працівників депо Москва— 
Сортувальна заводів імені Володими- 
ра Ілліча і «Красный пролетарий», які 
вирішили на честь 102-річяиці з дня 
народження В. І. Леніна і оО-річчя ут
ворення СРСР провести 15 квітня в 
столиці масовий комуністичний су- 
ботпик.

21 лютого 'відбулися збори лред- 

ставників передових колективів Мо
скви, присвячені підготовці до кому
ністичного суботника.

День 15 квітня стане ще однією 
яскравою сторінкою в літопису бо
ротьби Москви за комунізм, підкрес
люється в одностайно прийнятому 
учасниками зборів зверненні до всіх 
колективів столиці, до всіх москвичів. 
Звернення містить заклик працювати 
в цей день на зекономленій сировині, 
матеріалах,' енергоресурсах, а зароб
лені кошти передати у фонд п’яти
річки.

(ТАРС).

;

НАЗУСТРІЧ СВЯТУ БРАТНІХ НАРОДІВ
Братні народи нашої Бать

ківщини йдуть назустріч вели
кій і світлій даті своєї славної 
історії. ЗО грудня 1972 року 
минає півстоліття з дня утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

Вчора було опубліковано По
станову Центрального Коміте
ту КПРС «Про підготовку до 
50-річчя утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік». Трудівники Країни 
Рад з величезним інтересом і 
піднесенням сприйняли цей 
важливий політичний та ідей
но-теоретичний документ. Він 
яскраво характеризує всесвіт
ньо-історичне значення ство
рення і розвитку Радянського 
Союзу, його завоювання і ус
піхи, переможну життєву силу 
марксистсько-ленінського вчен
ня з національного питання, 
торжество ленінської націо
нальної політики. Постанова 
ЦК КПРС ще вище підноситз 
революційний патріотичний дух 
трудящих усіх національностей 
СРСР, їх творчий ентузіазм у 
боротьбі за успішне виконан
ня грандіозних планіо комуніс
тичного будівництва, накрес
лених XXIV з'їздом партії. Ма
сова підготовка до великого 
свята нашого багатонаціональ
ного народу розгортається о 
атмосфері загального політич
ного і трудового піднесення, 
викликаного рішеннями з’їзду, 
під благотворним впливом йо
го ідей.

До свого півстолітнього ру
бежу Радянський Союз підхо
дить у розквіті матеріальної І 
духовної могутності. Сьогодні 
він сильний і міцний, як ніко
ли. Оглядаючи з нинішніх ви
сот пройдений шлях героїч
них подвигів і звершень, ми 
відчуваємо законну гордість. 
Весь історичний досвід Радян- 
Сзкої багатонаціональної дер
жави підтвердив натхненні 
слова її геніального засновни
ка В. І. Леніне: «Старому сві
тові, світові національного 
гноблення, національної гриз
ні або національного відособ
лення, робітники протистав
лять новий світ єдності трудя
щих усіх націй, с якому нема 

місця ні для одного привілею, 
ні для найменшого гноблення 
людини людиною». Радянсь
кий Союз уособлює собою но
вий світ, де запанували неба
чені раніше відносини єдності 
і дружби вільних націй та на
родностей,

Як і передбачав Ленін, тіль
ки об’єднання всіх сил і ре
сурсів братніх народів дало 
їм змогу в найкоротший істо
ричний строк подолати від
сталість, що дісталась у спад
щину від минулого, здійснити 
індустріалізацію країни і пе
ретворити на соціалістичних 
засадах сільське господарство, 
здійснити справжню культурну 
революцію, побудувати соціе- 
лізм і перетворити Союз PCP. 
у могутню високорозвинуту 
державу. Її національний до
ход зріс за десятиріччя, що 
минули після утворення Радян
ського Союзу, більш як у сто 
разів. Досягла розквіту соціа
лістична змістом, національна 
формою культура народів.

Державна єдність Радянсзкої 
Батьківщини забезпечила ство
рення її незламної оборонної 
могутності, яка надійно гаран-‘ 
тує свободу і незалежність 
народів. Це наочно показала 
перемога у Великій Вітчизня
ній війні, здобута героїчними 
зусиллями і жертвами воїнів 
та трудівників усіх національ
ностей СРСР. Доблесні Зброй
ні Сили, які стоять на сторожі 
державних інтересіе і безпе
ки Радянського Союзу, є вті
ленням бойової співдружності 
соціалістичних націй. Відзнача
ючи сьогодні День Радянсь
кої Армії і Військово-Морсько
го Флоту, народи нашої краї
ни віддають належне їхнім за
слугам і висловлюють 
впевненість, ЩО ЕОНИ 
пильно охоронятимутз 
вання соціалізму.

У спільній боротьбі 
мужніє і міцніє союз п’ятнад
цяти радянських республік —= 
могутня соціалістична сім’я, 
яка об’єднує понад сто націй 
і народностей. Такої непоруш
ної єдності інтересів і цілей, 
духовної спорідненості, дс- 
Еір’я і взаємодопомоги не

тверду 
Й Д6ЛІ 
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знала вся попередня історія 
людства. За роки будівництва 
соціалізму і комунізму у нас 
сформувалась нове історична 
спільність людей — радянсь
кий народ. В сучасних умовах 
комуністичного будівництва 
СПІЛЬНІСТЬ інтересів, БОЛІ ! ДІЙ 
нашого народу, творча енергія 
і таланти всіх націй, які його 
складають, виявляються деда
лі яскравіше й повніше.

На досвіді СРСР усі народи 
бачать приклад марксистезко- 
ленінського розв’язання націо
нального питання, надихаючий 
приклад найтіснішого співро
бітництва, всебічного розквіту 
І зближення націй. Радянський 
Союз дістзб світове визнання 
як сила, що твердо і послідов
но здійснює політику миру та 
дружби, відстоює ленінські 
принципи рівноправності наро
дів, рішуче виступає проти 
всіх форм національного гноб
лення.

Утворення і зміцнення СРСР, 
всі завоювання народів нашої 
країни нерозривно зв’язані з 
невтомною політичною та ор
ганізаторською діяльністю пар
тії. Тільки Комуністична пар
тія змогла згуртувати всі наші 
нації і народності в єдине ін
тернаціональне братство і 
спрямувати їх зусилля на ство
рення нового суспільства. Ни
ні партійні організації всіх 
союзних і автономних респуб
лік, автономних областей і на
ціональних округів, виступаючи 
як бойоЕІ загони нашої партії, 
високо несуть прапор радян
ського патріотизму і соціаліс
тичного інтернаціоналізму.

Напередодні 
ювілею партія, 
підсумки зробленого, 
реджує увагу насамперед 
завданнях Сзогоднішнього 
завтрашнього дня. Ці завдання 
визначені XXIV з’їздом КПРС. 
У Постанові «Про підготовку 
до 50-річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Рес
публік» ЦК КПРС знову 
тверджує тверду 
партії, висловлену 
з’їздом, і далі 
проводити ленінський курс на 
всебічне зміцнення Союзу PCP, 

знаменного 
підбиваючи 

і, зосе- 
на 

і
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неухильно

робити есе необхідне для то
го, щоб зв’язки між народами 
нашої країни ставали тісніши
ми й глибшими, щоб ще міц
нішою була їх інтернаціональ
на соціалістична єдність.

Постанова ЦК КПРС висуває 
перед усіма партійними, ра
дянськими, громадськими ор
ганізаціями, трудовими колек
тивами завдання — розгорну
ти підготовку до п’ятдесяти
річчя СРСР як великого всена
родного свята єднання, друж
би і братерства націй та на
родностей нашої країни, тор
жества ленінської національ
ної політики, пролетарського 
інтернаціоналізму. В кожній 
республіці, краї, області, ок
рузі, місті, районі, в кожному 
трудовому колективі треба 
буде здійснити велику орга
нізаторську і політичну робо
ту на основі конкретних пла
нів, які враховуватимуть усі 
місцеві можливості й сили для 
проведення широкого кола 
заходів.

Особливої ваги в цей період 
набуває пропаганда принципів 
марксистсзко-ленінської тео
рії і програмних положень 
КПРС з національного питан
ня, роз’яснення джерел сили 
і життєвості ленінської націо
нальної політики, всесвітньо- 
історичного значення Союзу 
PCP як живого уособлення 
ідей інтернаціоналізму, зна
чення утворення Радянського 
Союзу для побудови соціаліз
му і комунізму в нашій краї
ні, зміцнення її обороноздат
ності, для зміцнення позицій 
соціалізму на міжнародній 
арені і розвитку світового ре
волюційного процесу. Треба 
широко показувати результа
ти плідної діяльності Радянсь
кої держави по піднесенню 
економіки та культури всіх на
цій і народностей 
формуванню нових 
кальних відносин, 
роз’яснювати ленінський курс 
XXIV з’їзду партії, який ви
значив перспективи розвитку 
країни, підвищення добробуту 
народу, розквіту і поступово
го зближення націй та народ
ностей СРСР, розвитку і зміц-

СРСР, по 
міжнаціо- 

глибоко

нення загальнонародної соціа
лістичної державності та демо
кратії.

Підготовку до славного юві
лею треба активно використа
ти для дальшого поліпшення 
інтернаціоналзного виховання 
трудящих. Це — одне з цент
ральних завдань усіх партій
них та інших організацій, усіх 
наших кадрів у центрі і на 
місцях. Велика роль у розв’я
занні цього завдання відво- . 
диться пресі, телебаченню і 
радіо, які повинні всебічно ви
світлювати життя радянських 
республік, успіхи ленінської 
національної політики, її між
народне значення. У зв’язку з 
50-річчям утворення СРСР тре
ба буде багато зробити для 
підготовки і видання відповід
ної літератури, випуску філь
мів, проведення теоретичних 
конференцій, наукових сесій, 
фестивалів, спартакіад та ін
ших заходів.

Партія закликає радянських 
людей відзначити ювілей Сою
зу PCP новими досягненнями 
на всіх ділянках комуністично
го будівництва. ЦК КПРС схва
лив ініціативу передових ко
лективів по широкому розгор-. 
танню соціалістичного змаган
ня за гідну зустріч знаменної 
дати і дострокове виконання 
плану другого року дев’ятої 
п’ятирічки. Керуючись Поста
новою Центрального Комітету, 
безустанно роз’яснюючи її 
масам, партійні організації по
кликані і далі розвивати твор
чу активність трудящих у роз
в’язанні загальнонародних зав
дань, поставлених XXIV з’їз
дом КПРС.

50-річчя Радянського Союзу 
—- велика віха на його історич
ному шляху. Готуючись до 
ювілею, всі нації і народності 
нашої країни знов демонстру
ють свою єдність, згуртова
ність навколо ленінської пар
тії, вірність принципам інтер
націоналізму. Б цій міцніючій 
єдності і дружбі народів —• 
джерело їх непереборних сил 
і запорука нових перемог ко
мунізму.

ЯК ОСОБИСТЕ ЗАВДАННЯ
Нещодавно прочитала в газеті Поста

нову ЦК КПРС «Про підготовку до 50- 
річчя утворення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік». В Постанові вка
зано, що «героїчні зусилля радянського 
народу гідно вінчає побудова в СРСР, 
розвинутого соціалістичного суспільства, 
в якому... створено необхідні умови для 
активної участі трудящих усіх націо
нальностей у розвитку науки, техніки, 
культури». І то дійсно так. Взятії хоча б 
їіашу юнацьку бібліотеку. На ії абоне
менті — читачі різних національностей: 
росіянин Олександр Іванов і татарин 
Олег Гільмітдінов, молдованин Василь 
Байдануца і казах Аземхан Кулбаєв.

Великим попитом у читачів користую
ться твори письменників усіх республік 
нашої країни. ІІа полицях бібліотеки не 
залежуються книги Михайла Шолохова і 
Олеся Гончаря, білоруса Максима Тан
ка та латиша Віліса Лаціса, татарина 
Муси Джаліля та дагестанця Раеула Гам- 
оптова. Такий потяг читачів до багато
національної культурної спадщини вашо
го народу — явище цілком закономірне.

(«Правда» за 23 лютого 1972 р.)

г-гаиї!?МС0М0Пна Галина Маклакова прийшла на Кіровоградську телефонну 
станцію чотири рони тому. І з перших днів полюбилась дівчині робота на між- 
комуКністнчноУТаТО,//‘ За₽аз вона досвідчена телефоністка 1 класу, ударник 
„,«£алина Манланова— одна з перших взяла підвищені соціалістичні зобо- 
...^ння вимонати п’ятирічку за 4 рони 7 місяців. І свого споьа дотримує— 
щомісяця вона виконує завдання на 118 — 120 процентів

На фото: Галина МАКЛАКОВА за роботою.
Фото Г. ТОЛОКА.

За роки будівництва соціалізму й кому
нізму в СРСР, як вказується в Поста
нові, виникла нова історична спільність 
людей — радянський народ.

Той пункт Постанови, де вказано про 
необхідність посилення пропагандист
ської роботи в зв’язку з 50-річчям СРСР 
ми, працівники бібліотеки, сприйняли як 
особисте завдання. Нещодавно провели 
оглядову виставку літератури «Дружба 
велика, вічна», читацьку конференцію 
«Україна паша Радянська». Влаштовуємо 
народні читання, усні журнали, бесіди 
тощо.

Наш народ зустрічає 50-річчя СРСР. 
новими трудовими успіхами, Ось тому 
нам, культармійцям, треба докласти чи-, 
мало зусиль, щоб довести до кожної лю
дини велич цієї праці, велич народу, 
який створив найпрогресивнішу держа
ву — Радянський Союз.

3 Л. ШЕВЕЛЕВА,
завідуюча читальним залом юна
цької бібліотеки ім. Т. Г. Шев
ченка.

м. Кіровоград.
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В колгоспі «Зоря комунізму» Новоархангелі сьного району, щоб мати і надалі аксоні 
врожаї, багато уваги приділяють удобренню грунту.

Використовуючи передвесняні погожі дні, тут зараз щодня вивозять на поля близь« 
но 700 тонн місцевих добрив.

пятиршка дєвята* 
»А РяК.Ядрами
На фото: ліворуч — 

комсомолець тракторист 
Микола ДЕМЕНКО, який 
успішно працює на виве
зенні добрив, праворуч — 
агрегати прямують в 
поле.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

.АЛЕКСАНДРЕ КІНДРАТОВИЧУ, ви- 
учасник республіканської наради 

агрономів, тому нашим читачам цікаво 
знати про ваші враження від наради.

—- Багато корисного почув я на на
раді, особливо з промови П. Ю. Шеле
ста. Він підкреслив, що провідним на
прямком нашої роботи с дальший роз
виток агрономічної науки в широкому 
розумінні слова. А також доконечна по
треба ведення всіх галузей сільськогос
подарського виробництва на науковій 
основі.

Здобутки нашо
го науково-дослід
ного господарства 
широко експоную
ться в павільйоні 
«Сільського с п о- 
дарська наука»
Виставки передового досвіду в на
родному господарстві УРСР.

Мені приємно було розповідати агро
номам, вченим про наші досягнення, 
відповідати на їх запитання, розповіс
ти мені було про що, За високі показ
ники в роботі нашу станцію нагород
жено перехідним Червоним прапором 
Міністерства сільського господарства 
УРСР.

— Розкажіть, будь ласка, про нові 
досягнення науковців станції, на які 
повинен орієнтуватись молодий хлібо
роб в боротьбі за високі урожаї пше
ниці.

— Оскільки ключовою проблемою 
було, с і буде виробництво зерна, то
му, ми цілком природно йому приділя
ємо найбільше уваги. Внаслідок числен
них дослідів наші науковці прийшли до 
висновку про необхідність сортоонов
лення пшениці та про перехід на зовсім 
інші строки посіву. Так, сівба високо
продуктивних сортів селекції академі
ка П. П. Лук’яненка «Безоста-1», «Авро
ра», «Кавказ» з 5 по 15 вересня забез
печила підвищення урожайності зерна 
до 22 центнерів з гектара, зимостій
кість перспективних сортів зросла на 8— 
9 процентів. Впровадження нових сор
тів озимої пшениці разом з відповідно 
розробленою агротехнікою дало чудо
ві результати: за останні п'ять років 
(1967—1971) урожай пшениці по облас
ті піднявся з 17,6 до 37,6 центнера з 
гектара. На дослідних полях торік бу
ло одержано пшениці по 69,6—73,4 
центнера з гектара.

Тісний зв’язок науковців станції з кол
госпами, радгоспами, широка пропа

ганда новинок в пресі, по радіо, про
ведення навчальнопрактичних семінарів 
дозволили перейти майже всім госпо
дарствам області протягом останніх 2 — 
З років на посів нових, більш продук
тивних сортів.

— Що нового в селекції технічних 
культур!

— За останні роки на дослідній стан
ції виведено і передано в державне 
сортовипробування три сорти соняшни
ка — «Вогник», «Кіровоградський-235» і 
«Ювілейний-100». Ці сорти характеризу-

ПІЗНАТИ ЩЕДРІСТЬ НИВИ
Щедро віддячила кіровоградська ни

ва старанну працю хлібороба. Небува
лими врожаями ознаменували трудів
ники Кіровоградіцини перинні рік дев’я
тої п’ятирічки.

О. К. УСТIIНЧIIК, директор обласної 
наукової сільськогосподарської дослід
ної станції, заслужений агроном УРСР, 
кандидат сільськогосподарських наук 
люб'язно погодився відповісти на кілька 
запитань нашого кореспондента .4. Ба
бак.

ються високою врожайністю та високим 
вмістом олії в зерні. Велика робота 
проведена науковцями по виведенню 
нових сортів еспарцету «Кіровогрдсь- 
кий» та «Кіровоградсзкий-83».

Хороших результатів досягнуто і в 
створенні високопродуктивних сортів 
сої. Так, селекціонер А. К. Лещенко ви
вела 13 сортів сої, з яких 7 районова
но в різних областях Української PCP.

Дослідження з питань вирощування 
цукрових буряків проводимо з метою 
вдосконалення технології вирощування, 
яка забезпечує підвищення врожаю ко
ренів та зниження затрат ручної праці. 
На основі багаторічних досліджень від
найдено краще місце буряків у сівозмі
ні, дози, види і співвідношення добрив 
та час їх внесення по основних зонах 
області. Внаслідок наполегливої праці 
механізаторів та вдосконалення техно
логії вирощування цукрових буряків 
урожай їх підвищився в середньому по 
області з 203 до 234 центнерів з гекта
ра за минулу п'ятирічку.

Механізована ланка, яку очолює ко
муніст Л. І. Дудка, з відділку дослідної 
станції «Степове», застосовує прогре
сивну технологію вирощування та зби
рання цукрових буряків, яка розробле
на на основі результатів наукових до
сліджень і передового досвіду. Якщо в 
1970 році ланка одержала по 452,7 
центнера з гектара буряків, то торік 
урожай зріс до 472,3. Затрати праці 
складають в ланці 97—128 людино-го
дин на один гектар, або 13,8—16,1 хви
лин на виробництво одного центнера 

коренів.
— Що робиться 

и господарств а х 
для зміц нения 
кормової бази!

— На виробни
цтво кормів звер
таємо особ ливу 

увагу. Працівниками станції впро
ваджено у виробництво ряд агротех
нічних прийомів вирощування бага
торічних трав на корм і насіння, вивче
но ефективність змішаних посівів одно
річних злакових культур з бобовими, 
рекомендовано господарствам найбільш 
продуктивні з цих сумішей для зелено
го корму.

В області налічується понад 173 тися
чі гектарів кормових угід». Ми переві
рили під час дослідів технологію поліп
шення пасовищ на схилах балок, яка 
полягає в черезсмужному розорюванні 
та наступному залуженню сумішшю бо
бових і злакових багаторічних трав, що 
дозволяє підвищити їх продуктивність 
в 4—5 разів. Так, в дослідному госпо
дарстві на залужених балках щорічно 
одержуємо по 200—250 центнерів зе
леної маси, або 35—50 центнерів сіна 
з гектара.

Останнім часом в господарствах облас
ті все ширше запроваджується прогре
сивна технологія заготівлі кормів — 
приготування сіна методом активного 
вентилювання, штучне сушіння трав, за
готівля сінажу.

— І вже зовсім—традиційне; ваші по
бажання молодим хліборобам та тва
ринникам.

— Я закликаю молодь, яка трудиться 
в сільському господарстві, до конкрет
ної роботи по втіленню в життя планів 
другого року дев’ятої п'ятирічки, роз
горнути боротьбу за дальше збільшен
ня виробництва зерна, молока, м’яса. 
Та успіх сам по собі не прийде. Потріб
но вчитися, підвищувати свою майстер
ність.

СЕМІНАР
НА ЗАВОДІ

Цього разу семінар семретаоіа комсо
мольських організацій підприємств, уста- 
нов, колгоспів і радгоспіс Долинськог» 
району був незвичайним. Справа в тому, 
що бюро райкому ЛКСМУ вирішило про
вести його не в приміщенні райкому, а 
безпосередньо на виробництві. Місцем 
семінару обрали Долинсьний цукровий 
завод — селище Молодіжне.

— Ми зможемо 8 ході таких зустрі
чей, — звернувся до комсомольських 
вожаків перший секретар райкому 
ЛКСМУ В. Дикий, — побачити наочно, як 
проводяться засідання комітетів первин
них організацій, запозичити кращий дос
від роботи, висловити зауваження, ближ
че познайомитися зі своїм краєм.

Перед присутніми, які зібрались в чер
воному кутку заводу, виступив директор 
підприємства О. К. Калиниченко. Він по
відомив, що в цехах працює 60 процен
тів молоді. їй припадає значна доля у 
здійсненні планів на заводі. Добре тру
дяться комсомольці залізничного цеху, 
відділу головного -механіка, де працює 
60 молодих робітників, цеху теплоелек
троцентралі та інших.

— Белину увагу, — сказав О. К. Кали
ниченко, — комітет комсомолу приділяє 
організації соціалістичного змагання, 
впровадженню науково-технічного про
гресу. Серед великого числа заводських 
раціоналізаторів — десятки комсомоль
ців, які своїми нововведеннями поліпшу
ють організацію праці, якість продукції. 
Досить сказати, що на 69000 тонн реалі
зованого цукру не одержано жодної 
рекламації.

Секретар парткому заводу В. А. Вла
сенко розпозів, як комсомольці при до
помозі парторганізації організовують на
вчання молоді, дбають про підвищення 
професійно-технічного рівня окремих ро
бітників.

Торік заводською організацією прове
дено 5 комсомольських суботників. Юна
ки і дівчата посадили більше 500 декора
тивних і фруктових дерев, упорядкували 
шлях, зробили чудову набережну біля 
річки, виготовили багато стендів, які 
розповідають про історію заводу, селища.

Гостям Молодіжного сподобався стенд 
«Долинсьний цукровий завод у дев’ятій 
п’ятирічці», фотостенд «Вічно живий», 
яний розповідає про велике життя Ілліча, 
а також Дошка пошани «Передовики ви
робництва».

Гості відвідали Будинок культури, де 
ознайомилися з його матеріальною ба
зою, планами, протоколами засідань ради 
клубу; завітали в середню школу, побу
вали в цеху комуністичної праці завод- 
сьної теплоелектроцентралі.

Учаснини семінару заслухали звіт про 
ро&оту комітету комсомолу підприємства

Кожному, хто був учасником семінару, 
сподобалась така форма його проведення, 
вона принесла багато нористі. Думаю, що 
слід н продовжувати не тільки в нашому 
районі.

С. МАТУСЯК, 
секретар комсомольської організа
ції Долинського цегельного заво
ду, учасник семінару.

Згадують учасники боїв
Людно було на вечорі, при

свяченому 54-й річниці Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, що відбувся в 
клубі будівельників тресту «Кі- 
ровоградсільбуд». Господаря
ми тут були молоді мешканці 
гуртожитків тресту, а гостями 
— ветерани Великої Вітчизня
ної війни.

Підполковник запасу Іван

Кузьмович ПанікороСський 
розповів молоді про шлях, 
пройдений Радянськими Зброй
ними Силами за 54 роки. Ка
пітан запасу Федір Васил3о- 
вич Жосан поділився спогада
ми про участь у жорстоких 
боях на Курській дузі. Про 
бойові операції Пінської фло
тилії в роки боротьби з ні
мецько-фашистськими загарб-

никам^і розповів капітан дру
гого рангу запасу Павло Пет
рович Сафронов.

Учасники художньої самоді
яльності клубу будівельників 
поставили після урочистої час
тини хороший концерт.

В. РОМАНЧУК.
голова ради гуртожитку 
№ 2 тресту «Кіровоград- 
сільбуд».

НЕЩОДАВНО до Оник і ї в- 
ського СПТУ № 7 з'їха- 

лисл його випускники, ті, що 
декілька років тому одержали 
направлення в нолгоспи бага
тьох районів степової Кірово- 
градщини,

З великою увагою слухали 
майбутні механізатори виступи 
своїх старших товаришів.

Ланковий механізованої лап
ни колгоспу «Перемога» розпо
вів про натхненну працю його 
механізаторів на колгоспному 
полі. Ланка, яку він очолює, 
виборола друге місце в Мало- 
□исиївсьному районі, виростив

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ
ши по 50,4 центнера кукурудзи 
з гектара.

Почесний хлібороб колгоспу 
«10-річчп Жовтня» І. А. Мицен- 
ко змінні норми виконує на 
110 — 130 процентів. Ці досяг
нення приходять завдяки доб
рій І своєчасній підготовці тех
ніки до сільськогосподарських 
робіт. Механізатор наголосив на 
тому, як потрібні знання в 
практичній роботі, адже без 
них справжній успіх не прийде.

Зустріч з досвідченими меха-

гпти°рами • стала для учнів 
С"!/ своєрідною проекцією на 
майбутнє. Для того, щоб стати 
гідною зміною старших, потріб
но уже сьогодні раціонально 
використовувати ножний час навчання.

М. ЧАУС, 
заступник директора по уч
бовій частині Оникіївського 
СПТУ № 7.Маловисківськіїй район.

швейній фабриці «Україна»? у*а Кіровоградській 
лода комуністка, вона щодня виномиї- У стичної пРаці, мо- 
11° - 115 процентів. Завдяки тХм т1мп?>НМІ Эв«ан«" на 
виробничий план першого року п’ятипТ^ Роботи Галина 
листопада, в соціалістичному зобопч,,^ .И -?авериіила До 15 
рахуватись з виробничим завданням ичпглL” Сьог°Дн< — розніж торік. .. даннпм Цього року значно раніше

на фото: Галина НІКОМАРОВА.

Фото А. ПЕЧЕН ЮКА.



піонерська сторінка № і аз>

Сяють на грудях ордени...
Таня Беляева знайшла маленьку щілинку у важкій 

завісі, припала до неї і тихо зойкнула: «ДивнС/Т, ди
вися, Людо, ой скільки народу прийшло... А он в 
першому ряду, ВСі 3 орденами на грудях...».'

А потім завіса повільно розійшлася, в залі заап
лодували, і класний керівник сьомого класу Петро 
інмофійович Баздирєв сказав: «Шановні наші гості, 
Трудівники колгоспних ланів. Сьогодні ми запросили 
вас на урочистий збір піонерського загону імені Саші 
Ковальова...».

Під звуки пісні піонери вишикувалися на сцені, 
залунали чіткі рапорти, а в залі тепло посміхалися 
літні колгоспники — вони, напевно, згадали свої не
забутні піонерські роки... Почався концерт. Діти чи
тали вірші, вибивали на сцені веселого «-гопака».

— Ну, дівчата, тепер наш вихід, — хвилюючись 
повідомила Таня, і на сцену вибігли п’ять дівчаток: 
Валя Швець, Люба Свидюк. Тоня Глухова, Люда 
Тоя, Таня Беляева. І в просторому залі Журавлинсь- 
кого Будинку культури полилася мелодія «Чорно
бривців»...

На закінчення піонери гаряче аплодували депутату 
сільради, кавалерові ордена Трудового Червоного 

. Прапора, ланковій Степаниді Тимофіївці Закревсь- 
кій та трактористу колгоспу їм. Чкалова Олександру 
Степановичу Балинському. За їх цікаву розповідь, за 
їх прекрасний труд-...

Л. ПОЛІЩУК.
Голованівський район.

І ТАТОВІ, І ДОНЬЦІ - «ВІДМІННО»
На Кіровоградську фабрику 

«Побутмеблі» надійшов лист 
від директора СШ № 4. В 
ньому розповідається про від
мінницю навчання Зіну Макар.

Батько Зіни Працює столя
ром. Йому, звичайно, було 
приємно читати такого листа. 
Раділо батэкове серце, що 
дочка так само відмінно 
вчиться, як він працює. Адже 
сам він за тиждень раніше 
строку рапортував про виконгн- 
ня плану першого року дев’я
тої п’ятирічки. Адміністрація і 
товариші по роботі гаряче ві
тали його з трудовою перемо
гою.

На фабриці Зінин батько 
працює вже багато років —

він передовик виробництва, 
своєї майстерності навчив ба
гатьох учнів. Бригада М. С. 
Макара з місяця в місяць пе
ревиконує план, випускає про
дукцію високої якості.

План другого року дев’ятої 
п’ятирічки Макар і його 
бригада вирішили виконати 
теж достроково, ознаменував
ши 50-річчя створення СРСР 
новими трудовими успіхами.

Взнавши про лист директо
ра, робітники фабрики гово
рили:

— Дочка в тата пішла...
— Вони, певно, змагаються 

між собою.

І. СКРИННИК.

Математика 
з болільниками

Шестикласники хвилювалися: 
ішли останні приготування... 
Болільники підбадьорливими ви
гуками проводжали своїх пред- 
ставників...

Ні, не на спортивні змагання. 
А на змагання... математиків. 
На порядку ж денному засідан
ня ради дружини воно звучало 
значно офіційніше: громадський 
огляд класних груп. В шостій 
школі проводити ного стало 
правилом. Огляд сприяє успіш
ному маршу в «Країну знань», 
підвищує відповідальність учнів 
при підготовці до уроків. По- 
перше, з ножного класу по же
ребу визначаються десять 
учнів, які мають брати участь в 
огляді, тож кожен повинен бути 
готовим до цього. По-друге, ли
ше перед самим оглядом вирі

шується, з яких предметів, — 
математики, фізики, тощо. То
му і знати треба все.

А потім представники усіх 
класів, тримаючи в руці чисті 
зошити і авторучки, заходять в 
клас, і починається нонтрольна 
з математики. Однокласники, 
звичайно, боліють і хвилюються 
за дверима. Перед вчителькою 
математики Тамарою Миколаїв
ною Кагарлицькою зростає гір
ка з виконаних завдань, і в»ко 
всі в очікуванні: яний же клас 
найкращо виконав завдання?..

Звичайно, кожному нласу хо
тілося перемогти. А найкращі 
знавці математики виявилися 
в шостому «Б».

В. ПОТЄХА,
юнкор.

м. Кіровоград.

О АСИЛЬКО ретельно виводив 
літери: «Дорога Аиджело!

Ми, радянські діти, живемо у 
щасливій країні. Ми дуже любимо 
свою Батьківщину, велику і світлу. 
Ніжну і прекрасну! Ось’чому і’е 
безмірним наш гнів до американ
ського уряду, який так безкарно і

200 ЛИСТІВ 
АНДЖЕЛІ
Ке по-людському ставиться до 
тебе!».

Повів очима по класу. Това
риші зосереджено писали свої 
твори-листи до Анджелп Девіе.

А Василькові здавалось, що 
більш нічого йсму писати, та. шоб 
не розгнівити Тетянку — загонову 
піонервожату. взяв кольорові олів
ці. удав, ніби знову пише, а сам 
вже уявив себе за океаном, йде до 
стін зловісної тюрми в колоні де
монстрантів, а ті — його юні ро
весники. Василько в перших рядах 
демонстрантів, йде попереду разом 
з чорним Джоном. тримає лозунг, 
на якому яскравими фарбами ви
ведено: «Свободу Анджелі!»

Василько підвів голову, ще раз 
Подивився на малюнок.

Думав сміятимуться, але ні, всі 

однокласники зосереджено розгля
дали, а Діда Чепурна — голова 
ради загону, підхопилась і ви
палила одним духом: «А знаєте, 
що? Це ж Василькові і погрібно 
на сьогоднішньому дружинному 
мітингу-прогесту на захист Андже- 
ли Дег.іс виступити зі своїм корот
ким словом, малюнок під епідіо- 
скоп на екрані продемонструвати, 
щоб інші піонери добре роздиви
лися!»

З цим усі згодилися, і Василько 
вперше в своєму житті, хвилюю
чись, виступив на мітингу в шкіль
ному клубі.

Відкрила мітинг президент клу
бу інтернаціональної дружби «Гло
бус» Пилипенко Галя. Потім палко 
виступили піонери та комсомольці 
школи.

А Михайло Коркач повідомив, 
що всі двісті піонерів дружини 
імені О. Матросова направили 
листи за закликом газети «Пионер
ская правда»- мужній патріотці. 
Васильковий малюнок також адре
сували за океан.

М. МЇКЕЛЬ, 
старша піонервожата Ново- 
миргородської школн-інтерна- 
ту імені Гагаріна.

На занятті «Клубу книголюбів» Кі
ровоградської СШ № 34.

Заняття веде бібліотекар Алла 
ДЕГТЯ Р.

Фото Ю. ЛІВАШНИМОВА.



ПРАВОФЛАНГОВІ
Піонерський загін імені Валерія Волио- 

ва в нашій дружині — право фланер пий. 
А це значить, що він завищи попереду і 
життя піонерське в ньому цікаве, і після 
уроків ніхто додому не поспішає. «Піо
нери — перші помічники дорослих*. — 
'гак думає голова ради загону Володя 
Вульдович і всі піонери. 1 свої слива 
підкріплюють хорошими справами.

Восени одержали подяку від колгоспів 
імені XXI з'їзду КПРС та «Жовтень» — 
допомагали у збиранні врожаю. А коли 
почався збір металолому, ’ піонери 
загону імені Валерія Волкова і туг обі
йшли інших — дорослі лише дивувалися: 
■ Маленькі то маленькі, а 3 тонни ме
талу для держави зібрали!..»

Завжди цікаво проходять і збори за
гонів. А почули б ви, які завзяті артисти 
є в загоні. Є в них навіть свій духовий 
оркестр. На шкільному концерті всім 
він дуже сподобався і піонерам загону 
імені Валерія Волкова випала велика 
честь: брати участь в обласному огляді 
шкільної художньої самодіяльності.

Ось як зустрічають п загоні своє ра
дісне піонерське свято.

Н. ВЛАСЕНКО, 
голова ради дружини імені М. Ос- 
тройського.

Мошорлнська СШ
Знам’янського району.

Учні Гіетро-Корбіпської восьмирічної школи Новгородківського район/ го
туються зустріти 50-річчя піонерської організації не лише успіхами в навчан
ні. Вони вирішили, шо цей день повинен бути найсвяткоріши.м, найурочисті
шим. А для цього потрібно готуватися заздалегідь. Ось і зараз хлопчики і 
дівчатка зібралися на репетицію. Вони розучують нову пісню.Фото М. ТЕРНАВСокиї и.

ЦЬОГО дня Серьожа Тара
севич прийшов у клас, 

обережно підтримуючи лі
вою рукою перебинтовану 
праву.

Дехто заздрив Серьожці. 
Він сидів на уроці з серйоз
ним і трохи жалібним вигля
дом, і ніхто не нагадупав 
йому; бори ручну і пиши... 
Воли заходив у клас новий 
вчитель, Серьожа гордо ви
ставляв забинтовану руну на 
парту, щоб усі бачили: він 
сьогодні писати контрольну 
просто не зможе.

А на перерві всі облиши
ли Серьожчині пригоди і 
оточили парту голови ради 
загону. Лена урочисто і тро
хи таємниче дістала з порт
феля пакунок. Клас притих. 
Навіть не помітили, як уві
йшла класний керівник Ла
риса Дмитрівна.

— Ось, — радісно про
шепотіла Лена, і на парту 
лягли пожовклі від часу фо
тознімки. З невеличких пря
мокутників дивилися від
криті обличчя дівчат і хлоп
ців, Зачіска на проділ, у 
хлопців білі комірці поверх 
піджаків. А на іншому, біль
шому фото — всі разом, а

ГАЛСТУК У НАС-ЧЕРВОНИЙ
зверху напис: випуск 1931 
року...

— А дивіться, вони зовсім 
схожі на нас. — Сергій Ти- 
мошин взяв крайнє фото, 
прочитав: «На пам’ять до
рогому старшому другу Ко
лі Верхолазову від любля
чого і поважаючого його 
Шури. 16.VI.1935 р.»

Піонери 6 «В» класу СШ 
N2 14 міста Кіровограда 
знають, що Микола Юр'є- 
вич Верхолазов був піонер- 
вожатим в їхній школі сорок 
років тому. А зараз, до 
50-річчя піонері?, їх головне 
завдання розшукати тих, 

хто в ті часи ходив цими 
коридорами, сидів за парта
ми, за якими сидять зараз 
вони.

Цікаво розглядати старі 
фотознімки. Вони розповіда; 
ють багато дечого, хоч і 
мовчать. Ось фотоапарат за
фіксував учнів у майстерні, 
ось, тримаючи в руці сад
жанці, застигли піонери, ось 

вони підносять цеглу на 
будові.

Тепер піонери 6 «В» го
туються зустрітись з нож
ним, кого вони бачать на 
фотографії. Але не всі зали
шилися живими. Микола 
Верхолазов загинув у Калі- 
нінській області в 1942 році.

— Дівчата, — Лєна Цуман 
дивиться на своїх одноклас
ниць. — Вчора ми з Лари
сою Дмитрівною ледве зна
йшли той будинок, де живе 
сестра Миколи Верхолазо
ві, вона зовсім старень
ка, але зустріла нас дуже 
привітно, багато розповіда
ла, показувала фотографії. 
Ось дала декілька, потрібно 

їх перефотографувати і по
вернути... Серьожо, ти не 
зможеш це зробити?..

Серьожа Тарасевич тепер 
зовсім без задоволення ди
виться на свою руку. Адже 
він у класі — фотограф. І 
тільки він зможе допомогти 
загонові.

Піонери 6 «В» вирішили 
бути скрізь першими. Треба 
для цього лише бажання. А 
в них воно є. І £ не лише 
відмінники, а й хороші 
спортсмени, учасники ху
дожньої самодіяльності. До 
8 Березня готують мамам 
концерт, — і, головне, всі 
дружні.

Ті, хто носив червоний 
галстук в ті далекі часи, теж 
зробили чимало хороших 
справ, і продовжують їх за
раз — на виробництві, вчать 
дітей в школах. Шестиклас
ники обов'язково повинні 
все знати про піонерів трид
цятих років, адже їх об’єд
нує не лише навчання в 
одній школі, а й червоний 
галстук, червоний галстук...

м. СОМО В.

гр И кожного ранку йдеш до школи. 
"■ Йдеш вулицями, а на них авто

мобілі, автобуси, таксі... Кудись по
спішають. Але всі вони беззастереж 
но підкоряються наказам світлофо
ра, виконують правила вуличного 
руху. Для пішоходів теж існують 
правила, і від того, як ми їх викону
ємо, залежить безпека руху на ву
лицях. Хто з вас найкращий, най- 
уважніший і всезнаючий пішохід? 
Міський штаб ЮДД запрошує юних 
пішоходів взяти участь у вікторині 
«Зелений вогник».

Правильні і повні відповіді на за
питання трьох турів дадуть вам змо
гу стати пішоходом N2 1г— * -

'ЗЕЛЕНИ И 
\ВОГНИКЛ

ЗАПИТАННЯ ПЕРШОГО ТУРУ:
1. Що дає можливість читати «до

рожку книгу» в будь-якій країні сві
ту»

2. Відгадайте загадку: «Самі не ба
чать, а іншим підказують»!

3. Які дорожні знаки називаються

«знаки-начальники» або «знаки-ко* 
мандири» і перерахуйте їх.

4. Які дорожні знаки можна на
звати «лоцманами»! Що ви знаєте 
про них!

5. Хто був першим водієм на «па
ровій колясці без коня» і коли та в 
якій країні з’явився перший автомо
біль з двигуном внутрішнього зго
ряння!

6. Коли і де вперше почали буду
вати для пішоходів тротуари і чому 
в майбутньому жодна вулиця не 
могла бути вимощена, якщо на ній 
не передбачалося місце для пішо
ходів!

Чекаємо відповідей.
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• ДО ПІДСУМКІВ МІСЯЧНИКА 
ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

24 ЛЮТОГО МИНУ
ЛО 80 РОКІВ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ К. О, 
ФЕДІНА (1892) - ВИ
ЗНАЧНОГО РАДЯН
СЬКОГО ПИСЬМЕН. 
НИКА, ГЕРОЯ СОЦІА- 
ДІЄТИЧНОЇ ПРАЦІ.

Автор незабутніх книг 
«Трансвааль» і «Викра
дення Європи», «Брати» 
і «Побачення з Ленінгра. 
дом», «Перші радощі», 
«Незвичайне літо», «Ба- 
1аття»„, Хто не зачиту
вався цими повістями і 
романами! Герої цих 
творів — наші сучасни
ки, цілі покоління ра- 

і дянських людей, що від
чули радість будівництва 

І нового життя. 
' Метод соціалістичного 

Реалізму, започаткова
ного великим Горьким, 
—- перше джерело прав
дивості, ідейності творів 
Федіна,

З поміж фактів пись
менницької біографії на
здаємо лише один _
факт, що розповідає про 
Федінську невтомність, 
яку так щиро вітав свого 
часу О. М. Горький.

Федін — 
Горькому 

Саратов. 8. III. 1928 о 
Дорогий Олексію Ман- 

нГнчи»ИЧУ’ .сь°годні Я за- 
сво,х «Братів», і 

ппл ПИШУ ваІ* першому 
п?°цю рад,сть- Справді, 
Давно я не відчував та
кого щастя, жодного разу 
не м7гУЛіІ Автора рону 

е міг би написати вам 
Тілк^М ЛЄ™ИМ СЄРЦЄМ. Тільки тому і не писав. Я 

«датися до вас 
або з вирішеною, або з 
безнадійно кинутою за- 
5чен2Ю™ ”Н нРим'Рний 
У?®н.ь- до вчителя. А ос
танній ваш лист... дещо 
налякав мене тим, що 
дуже вже вн затруднюєте 

! себе листами навіть на 
«коротенькі» листи. Я то- 

■| Ді ж вирішив не писати 
■ поки не вирішу сво-
І єі «задачки», д сьогодні 

не можу стриматись — 
і пишу безпредметно, про- 

- танІ ЙУжв аже
хочеться сказати, що я 
радии! Радість, звичайно, 
не від того, як я винонав 

В,Д ТОГО> Щ0 ви* конав Зараз я зозсім не 
в змозі говорити про зро
блене. Одначе я знаю 
твердо: працював я над 
романом, напевне, так же 
вперто, ян мій Минита 
над музикою, і тепер в 
мене замість серця —- 
драний мішок і замість 
голови — пусте відро.

; Жити ж мені смачно, як 
ніколи!

... Я розраховую на ви- 
' їц' скромного видання і 

пошлю вам книгу, як 
тільки вона вийде. Тоді 
буду просити вас виділи- 
ЕЄЧ’фПП Р°МанУ вільний

ЗЕРШ1Ш1 ВПАЛА««
Зернина впала в чорнозем пухкий, 
І проросла, як проростає думка.
її промінчик-паросток тонкий
Прорвавсь до сонця весело і лунко, 
І забуяв під жайворонка спів.
Зазеленів, зашелестів на вітрі. 
Маленький колосочок зазорів 
Па стебельця розщепленому вістрі.
І визрів колос. Низько ПОХИЛИВСЬ •— 
Тугий і повний життезерний колос. 
Гурт косарів край лану зупинивсь;
— Ну, з хлібом вас. Такі жита навколо... 
Усе так просто. Геніально просто;
Зернина впала у пухку ріллю,
Я спраглим серцем мить оцю ловлю, 
Будь то пшениця, чи ячмінь, чи просо,.. 
Зернина впала у пухку ріллю.

к

Активно готуються до змагань на прпз облпрофради з гандбола вихованки 
Кіровоградського тренера Михайла Викова. їх мета — неодмінно потрапити 
в число призерів цього захоплюючого 1 масового турніру.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА.

’З А рішенням Секретаріату ЦК 
-* ВЛКСМ та президії ЦК ДТСААФ 

з 23 січня в країні тривав місячник 
оборонно-масової роботи, присвя
чений 54-й річниці Радянської 
Армії та Військово-Морського Фло
ту. Він був організований з ме
тою поліпшення військово-патріо
тичного виховання молоді.

На КІровоградщині в місячник вклю
чилися десятки первинних організацій 
ДТСААФ. Особливо активними були в цей 
період наші активісти з Кіровограда. В 
місті разом з номсомольсьними активіста
ми було влаштовано зустрічі молоді з 
учасниками Великої Вітчизняної війни, 
змагання з військово-технічних видів 
спорту. Перед юнанами та дівчатами ви
ступили Герой Радянського Союзу 3. О. 
Верхоланцев, воїни-ветерани С. М. Мужін, 
А. Д. Свиридов, А. І. Соколов. Цікавим 
буй тематичний вечір в СШ Ко 5, проф
техучилищі Кз 2. А допризовники міста 
взяли участь в стрілецьких змаганнях за 
програмою зимового триборства.

За кіровоградцями йшли активісти 
Оленсандрії, Знам’янки, Світловодська, 
Новоунраїнни. Тут в районних та міських 
організаціях ДТСААФ також розширились 
напрямки по військово-патріотичному 
вихованню молоді, підготовці їх до служ
би в армії. В Знам’янсьному локомотив
ному депо, наприклад, влаштували лиж
ний крос по місцях партизанських боїв. 
Хлопціа в дорогу тут вивів капітан запасу 
М. М. Зубаха. А потім відбулась зустріч 
молоді з делегатом XXIV з'їзду КП Украї
ни, машиністом локомотивного депо

М, М. Ткаченном. Залізничники також 
організували зустрічі з молодими ооїна- 
ми, яні приїхали у відпустку до рідного 
міста, тримали розмови з воїнами-веге- 
ранами. За час проведення місячника 
поліпшилась спортивно-технічна база в 
первинній організації ДТСААФ. Юнаки 
та дівчата побудували для себе стрілець- 
кии тир I напередодні свята провели о 
ньому змагання з кульової стрільби.

І все ж в окремих районах дотсаафів- 
сьні працівники разом з своїми громад
ськими помічниками байдуже постави
лись до залучення молоді я проведенні 
місячника. Допущені промахи в Петрів- 
ському, Долинському, Кіровоградському 
районах. Тут не подбали про те, щоб 
організувати масові заходи, поліпшити 
роботу в пуннтах початкової військової 
підготовки, усунулись від роботи по по- 
ліпшенню спортивної бази в первинних 
організаціях ДТСААФ.

Але в цілому на КІровоградщині місяч- 
ник пройшов успішно. Запорука о цьо
му — активна діяльність дотсаафівців і 
номсомольсьних працівників області.

В. МАШУК, 
старший інструктор обласного ко
мітету ДТСААФ.

У ЛЮБИСТКУ-ЗІЛЛІ
Пізньої годиноньки моя мати 
Заклика дитинство моє до хати.
У любистку-зіллі його купає, 
Голубою стрічкою сповиває.
Та й кладе в колисочку калинову, 
Ще й співає пісеньку колискову;

Ой, ти соп-дрімотовьха, 
Йди до хати, 
Будемо сирітоньку 
колисати.
Щоб вона не плакала.
Г олосила
І не запечалила мого сипа. 
Щоб йому у дальній 
Ясній дорозі
Не зомліло серденько 
У тривозі...

Щосвітаику добрая моя мати 
Заклика дитинство моє до хати, 
Та й кладе в колисочку калинову 
Ще й співає стишено колискову,., 
Он, спасибі ж матінко моя сива, 
Що ясної стежини просила сину, 

м. Світловодсьн.

• ЙДЕ ЗИМОВА СПАРТАКІАДА «ЮНІСТЬ»

ЗОЛОТА ШАЙБА» ФІНІШУВАЛА
Протягом трьох тижнів у Кіро

вограді тривав турнір юних хоке
їстів міста за право вибороти приз 
«Золота шайба». Серед юнаків ві
ком 16—17 років перемогу здобу
ли вихованці ЖЕК № 6 (команда 
«Ракета»).

А потім поєдинки молодшої ві
кової групи. Тут боротьба розгор
нулась між хокеїстами «Спарта
ка» (ЖКВ ЛШУ), «Фонариком», 
(ЖЕК № 2) та хокеїстами «Юнос
ті» (ЖЕК № 7). В упертій бороть
бі приз завоювали хлопчики з Че- 
ремушок. В цей же час фізкуль
турні активісти спортивного клубу 
«Зірка» влаштували змагання 
юних хокеїстів на приз свого ста-' 
діону. Перемогли хокеїсти «Ра
кети».

Працівники міського будинко-

управління разом з фізкультурни
ми та комсомольськими активіста
ми міста нинішнього року намага
лись побудувати свою роботу так, 
щоб в турнірі хокеїстів взяло 
участь якнайбільше підлітків. Нам 
допомогли багато шефи. Серед 
них були виробничники мебльово- 
го комбінату СШ, № 4. Зразкові 
хокейні майданчики було збудова
но на Черемушках, в першому мік
рорайоні міста, біля багатьох 
шкіл, на стадіоні «Юний піонер», 
І вже в перших числах січня в 
змагання включились біля тисячі 
кіровоградських школярів.

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
старший інструктор по фіз
культурі і спорту Кірово
градського міського житло
вого управління,

Гігантські кримські сосни все більше розповсюд
жуються в південних районах нашої країни. Вони 
добрались навіть до Києва, Кримську сосну розводять 
не лише для краси, але й для одержання дуже цінної 
деревини. Цікава кора у цього дерева. її шматочки 
мають найхимернішу форму 1, відмираючи, опадають 
па землю, утворюючи навкруги дерев цілі розсипи,

Якось я звернув увагу на одну лусочку кори 1 під
няв її. Контури шматка так нагадували лебедя, іцо я 
був вражений майстерністю матінки-природи. Потім, 
йдучи в ліс, почав брати з собою коробку. Хоча зби
рав ці лусочки мимохідь, скоро шухляда моєї тум
бочки наповнилась лісовими сувенірами. Чого там 
тільки по булої Стрибаючі «зайці», кумедні «птахи», 
казковий «горбоконик», невідомі звірі, іцо застигли 
в найрізноманітніших позах, неначе спеціально лю
бовно 1 старанно вирізані вмілою рукою чарівника,

На фото: мешканці «зоопарку».
м. Кіровоград. М. НОЖНОВ.

«Ко м у н і с т». (О д с с а). 
14.00 — Художній фільм 
«Головний свідок». (К) 
15.15 — Народний телеуні-
верситет. (М). 16.00— Між
народні змагання з боксу. 
(Мінськ). 17.30 — «Акту
альні питання сучасності». 
(Я). 18.00 — Новини. (М).

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 27 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастина для 
школярів. (М). 9.15 — Но
вини. (М). 9.30 — «Вудиль
ний». (М). 10.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 10.30 — 
Фестиваль народної твор
чості. (Фрунзе). 12.00 — 
Художній телефільм «Чоти
ри танкісти і собана». 14 
серія. (М). 13.00 - Для вої
нів Радянсько, Армії і Фло- 
ТУ ЇМ). 13.25 — Новини. 
(М) 13.30 Тележурнал

18.10 — Кольорове телеба
чення. «Клуб кіноподоро-
жей». (М). 19.10 — Кольо
рове телебачення, «КВН». 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. «Артло- 
то», (Я). 22.40 — Спортив
на програма.
23.40 — Новини.

ДРУГА ПРОГРАМА, 17.15 
— «Відпочинок». Розва
жальна програма. (До
нецьк). 18.00 — Художній 
фільм «Сватання на Гон- 
чарівці». (Я). 19.30 — Те-

лефільм «Московський те
атр сатири на екрані». (К). 
20.40 — «На добраніч, ді
ти». (К). 21.00 — Майстри 
мистецтв. А. Папанов. (К).

ПОНЕДІЛОК, 28 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.15 
— Програма передач. (Кі
ровоград). 16.20 — Цивіль
на оборона. (Н). 16.35 —
Для школярів. «Охорона 
природи». (М). 17.00 —
М. Лєрмонтов. «Пісня про 
нупця Калашникова». (М). 
17.30 — За накресленнями 
XXIV з’їзду КПРС, «Тварин
ництву — промислову ос
нову». (Киїо — Кірово
град). 17.55 — ТелевістІ.
(К). 18.10 — Юність викри
ває Імперіалізм». «Строфи 
тривоги і гніву», (Кірово
град). 18.30 — «Від поне

ділка до понеділка». (К). 
18.40 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм. (М). 
19.00 — Кубок СРСР з
футбола. «Динамо» (М). — 
«Шахтар» Передача з Со
чі. 19.45 — Програма
«Час». (М). 20.15 — Кольо
рове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з хокея. «Дина
мо» (М). - ЦСКА. 21.40 — 
Художній фільм «Іванна». 
(К). 23.10 — «Снігові мело
дії». (К). 23.40 — Тєлсвіс- 
ті. (Я).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Новини. (М). 18.10 —
«Шлях до покупця». (М).
18.40 — Народний телеуні- 
верситет. «Інформація в 
науці І техніці». (К). 19.30
— Концерт. В перерві —. 
«Па добраніч, діти». (Я). 
21.10 — Телефільм — «Об
личчя до обличчя». (Н).
21.40 — В ефірі «Моло-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.
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дість». (М). 23.00 — Нови- 
ни, (М).

ВІВТОРОК, 29 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
- ТелевістІ. (К). 11.10—Те
лефільм «Любов моп, Кал
микія». (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Фізика для 
учнів 8 класу. (Я). 12.10 —. 
Художній фільм «Іванна». 
(Я). 16.30 — Програма пє-
редач. Оголошення. (Кіро
воград). 16.35 — Микола
Островський. Літер а т у р- 
ний портрет. (М). 17.15 —. 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 17.30 — «Піонер
ський салют». (Я). 18.10 —. 
Програма «Здоров’я». (М). 
18.40 — ТелевістІ. (Я).
19.00 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). 
19.45 — Оперета І. Штра
уса «Віденські зустрічі». 
Спектакль Ленінградського 
театру музичної комедії.

Йб). В перерві — 21.00 -~1
рограма «Час>. (М). 22.59 

— «Актуальні питання су- 
часності». Передача шоста. 
«Сіоністські кубла США 
та Ізраїлю». (Я). 23.20 т.-ч 
Спортлото. (Я). 23.50 — Те» 
левісті. (Я).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.10
— Наша афіша. (Я). 17.15
— Для школярів. «Турнір
допитливих». (ГЛ). 18.00 —■ 
Новини. (М). 18.10 — Для
школярів. «Сурмач». (Хар
ків). 18,40 — «Запам’ятай 
пісню». (М). 19.00 — Ху»
дожній фільм «Та, що бі
жить по хвилях». (К). 20.30
— «На добраніч, діти». (Я). 
21.00 - «Старт». (Я). 21.45
— Телефільм «Едуард Тіс- 
СЄ». (К).

Про можливі зміни и 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо 1 телеба
чення.

<С1ВАЧ> ЗАПРОШУЄ
Завтра, 21 лютого, о 16-її годині о приміщенні 

бібліотеки імені 50-річчя Жовтня (вулиця Башкир' 
ська, 1-А) відбудеться чергове заняття міської мо
лодіжної літературної студії «Сівач»,

Запрошуються всі любителі поетичного слова.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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