
В комсомольських
, організаціях області 

відбувся Ленінський урок 
«Сьогодні працювати 
продуктивніше, ніж учора» 

ГОЛОВНІ РЕЗЕРВИ
На Ленінський урок «Сьогодні працю

вати продуктивніше, ніж учора» прийшли 
всі вільні від рейсів комсомольці цеху 
експлуатації. Вони оцінювали свою пра
цю, радились, якими методами можна 
підвищити її ефективність вже сьогодні.

— Оперативне освоєння нової техні
ки — ось один із резервів високої ефек
тивної праці, — сказав у своєму виступі 
помічник машиніста електровоза Анато
лій Кричун.

— Але для цього необхідно домага
тись підвищення фахового рівня кожно
го машиніста і робітника, — розвинув 
його думку помічник машиніста теплово
за Віталій Хороленко.

Працювати треба економно, треба бе
регти електроенергію і мастила, — ось 
головна думка виступів всіх учасників 
уроку.

Вони з радістю сприйняли звістку про 
те, що 27 березня колектив депо вико
нав декадний план перевезень. Учасники 
уроку підтримали пропозицію Анатолія 
Кричуна, пообіцявши 15 квітня, день Ле
нінського комуністичного суботника, від
працювати на зекономленій електро
енергії.

С. АН7О11ЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Зна- 
м’янського локомотивного депо.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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І В Республіку Куба для участі в 
роботі II з'їзду Спілки молодих ко
муністів Куби відбула делегація 
ВЛКСМ на чолі з першим секрета
рем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельнико- 
вим. У снладі делегації — льотчик- 
космонавт СРСР, Герой Радянсько
го Союзу Б. В. Волинов і заступник 
завідуючого відділом ЦК ВЛКСМ 
В. В. Макаров,

Делегація візьме участь у свят- 
куванні 10-річчя СМК Куби.

Серед проводжаючих був посол 
Республіки Куба в СРСР Рауль 
Гарсія Пеласс.

ß 0БК0М| ЛКСМу

Про ініціативу комсомольських організацій 1-го механоскладального 
цеху ордена Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зірка», 
колгоспу імені Шевченка Ульяновського району, спеціалізованого 
будівельного управління № 200 ІІобузького нікелевого 
Олександрійської СПІ № 2 імені О. М. Горького по збору 
пам’ятника героям-комсомольцям КіровоградщиниБагата славними Іменами історія комсомолу орденоносної Кіровоградщини. В боях з ворогами Радянської Вітчизни, в кипучій праці на благо народу комсомолі« степового краю виявляла доблесть і героїзм, овіявши своє ім’я немеркнучою славою.У своїх виступах на XVII обласній комсомольській конференції її делегати говорили про необхідність увіковічення цих подвигів, необхідність спорудження пам’ятника героям-комсомольцям Кіровоградщини.Виконуючи рішення конференції про спорудженні пам’ятника комсомольським поколінням, молоді робітники 1-го механоскладального цеху ордена Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зірка» зобов’язалися 19 травня, в переддень 50-річчя заводської комсомольської організації, по-ударному в недільний день відпрацю-

вати робочі зміни і зароблені кошти перерахувати у фонд спорудження пам’ятника. На зборах первинної комсомольської організації спеціалізованого будівельного управління № 200 молоді будівельники ударної республіканської будови ІІо- бузького нікелевого заводу зобов’язались перерахувати у фонд будівництва пам’ятника сотні карбованців, зароблених на комсомольських су- ботшіках.Значні кошти зобов’язалися внести комсомольці та молодь колгоспу імені Шевченка Ульяновського району. Для цього вони проведуть суботники по збору металевого лому, під час посівної кампанії та на збиранні врожаю зернових, збиранні овочів та фруктів, заготівлі кормів для тваринництва, зекономлять сім тонн пального. Комсомольці Олександрійської середньої школи № 2 імені О. М. Горького на своїх зборах зобов’язались

заводу та І .. *
коштів на спорудження 1

•-S
У своїй книзі «Україно 

наша Радянська» перший 
секретар ЦК КП Унраіни 
П. Ю. Шелест пише: «У 
період Велиної Вітчизня
ної війни тут (на Кірово- 
градщині) діяло 45 пар
тизанських загонів і груп. 
Багато партизанів І під
пільників загинуло, захи
щаючи рідну землю еід 
ворога. Серце обливає
ться кров’ю, ноли зга
дуєш про трагедію в Не- 
рубаївсьному лісі. Німець, 
ні кати захопили юних 
розвідників • партизанів 
Федю Шепеля, Валю Ко
вальчука, Ваню Юрченна, 
Яшу Матвієнна, жорстоко 
їх катували, а потім жи
вими закопали в землю. 
Хочеться сподіватися, що 
комсомол, громадськість 
Кіровоградщини все зроб
лять, щоб увічнити 
пам’ять про юних ге
роїв».

Багата славними імена
ми комсомольців історія 
Кіровоградської області, 
і в битві, і а праці моло
ді степовики показували 
приклади доблесті і ге
роїзму. овіяли свої Імена 
немеркнучою славою. 

Люди, чиї імена мн 
сьогодні згадуємо, уособ
люють в собі кращі риси 
свого покоління.

Один а проектів пам’ятника героям—комсомольцям НіротоградЩини. Автор проекту — скульптор А. Ма- Іван Демченко... 1 пе- 
цієвський. . 1 • : РеД очима постає перший
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зібрати 15 тонн металевого лому і зароблені кошти перерахувати у фонд будівництва.Комсомольці цих організацій звернулися до всіх комсомольців та молоді області із закликом розгорнути роботу по проведенню масових заходів по збору коштів у фонд будівництва пам’ятника.БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ СХВАЛЮЄ ІНІЦІАТИВУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 1 ГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА», КОЛГОСПУ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ № 200, ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ ТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ СШ № 2 ІМЕНІ О. М. ГОРЬКОГО ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗАХОДІВ ПО ЗБОРУ КОШТІВ НА СПОРУДЖЕННЯ МАМ’ЯТ- НИКА ГЕРОЯМ-КОМСОМОЛЬЦЯМ КІРОВО- ГРАДЩИНИ.Міськкоми, райкоми комсомолу, первинні комсомольські організації повинні розгорнути в області широкий молодіжний рух по проведенню заходів по збираншо коштів на спорудження пам’ятника комсомольської слави.Вважати справою честі кожної комсомольської організації, кожної молодої людини, особистим обов’язком кожного комсомольця зробити свій внесок у фонд спорудження пам'ятника.
а а

секретар першого Ново- 
українського PH ЛКСМУ, 
який підняв молодь міс
течка на захист від мах
новців...

Гаврило Самохвалов — 
командир прикордонної 
застави в Середній Азії. 
Першим прийняв на себе 
удар басмачів.

Першими Героями Ра
дянського Союзу серед 
ніровоградціо стали Ар
тем Пасічннн, Дмитро Ба- 
лаханов, Олексій Нива, 
Іван Коваль.

136 золотих зірок за
сяяло на грудях вихован. 
ців комсомолу області. 
7 кіровоградських матро» 
еоаих, 2 — талаліхінці, 
2 — гастеллівці — їх 
безсмертні життя факе
лом мужності освітлюва
тимуть дорогу прийдеш
нім ПОКОЛІННЯМ.

у березні 1944 р. було 
завершено звільнення об
ласті ВІД фашистів, а вже 
V травні вступили в пе
реможні бої з ворогом 
екіпажі бойових машин 
танкової колони «Кірово
градський комсомолець», 
збудованої на кошти хлі- 
боробів-зем ликів.

Юнь Кіровоградщини 
будувала шахту на Дон. 
басі І Кузбасі, зводила 
країну з Руїн, за покли
ком партії піднімала ці
лину.

1
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ТУРБОТУ -
ХЛІБНОМУ ПОЛІЙ

бригада 
Юхименка

ВІДДЯЧИТЬ НИВА ВРОЖАЄМ
Завершується сівба ранніх ярих культур в Устинів- 

ському районі. Молоді механізатори у змаганні з до- 
Срідченішн хліборобами проявляють високу організо
ваність і майстерність. Так, комсомольсько-молодіж
ний колектив тракторної бригади колгоспу іайпіі ГІег- 
ровського при високій якості посіяв 205 гектарів ячме
ню, 55 — вівса,- ЗО — гороху і 130 — однорічних трав.

Щодня перевиконують норми на сівбі комромоль- 
сько-молодіжпі екіпажі радгоспу імені-Димитрова/ 
їх очолюють Дмитро Кузь, Євген Смоляр, Микола 
Савченко. Загальна площа посіяних ними гороху, вів- , 
са і ячменю становить 174'гектари.

г По 40—43 гектари засівав ячменем за зміну екіпаж . 
СІвальників'Сергія Прбгасова з колгоспу імені Куй- 
бншева.

В ці, гарячі дні комсомольські лектори і агітатори, 
агіткуЛьтбригади зустрічаються з людьми у полі г« • 
там, де робоче місце механізаторів. Вся масово-полі
тична робота спрямована па забезпечення високоякіс
ного проведення ВеСНЯіЮ-ПОЛЬОЗНХ робіт.

’ М. ЧЕРНИШ,
.■" *■■■»■ — —■ І. » » ■■"**■■■ І........................  І І І —«II І—

Чіткість і організованість
КІРОВОГРАД. Понад 100 тисяч гектарів ранніх 

зернових — половину запланованих площ засіяли хлі
бороби області. Складним погодним умовам весни 
механізатори протиставляють високу організованість, 
чіткість у роботі, маневреність техніки.

(РАТАУ).

Знову в степу 
завирувало життя. Весняний вітер 
край лісосмуг, подало свій голос 

-мовне птаство. **
Сьогодні Новоархангельський 

вже закінчив сівбу. В гарячі дні 
були зроблені знімки нашим фотокорсс- ! 
пондентом В. Ковпаком,

Один із сівачів — Василь Юхимен- і 
ко бригадир комсомольсько-молодіжної і 
тракторної бригади № 3 колгоспу орде- | 
на Трудового Червоного Прапора «Зоря 
комунізму» Новоархангельського райо- , 
ну (на фото на першій сторінці, він 
стоїть праворуч. Ліворуч — секре
тар парторганізації колгоспу Іван Іва- ' 
новим Мигель). Механізатори цієї , 
бригади славно потрудилися минулого 
року. Вони виростили і зібрали 41671 
центнер зерна, 79118 центнерів цукро- , 
вих буряків. Причому, врожайність була ) 
однією з найвищих в області. У респуб
ліканському змаганні комсомольсько- , 
молодіжних колективів колгоспів і рад
госпів за дальший розвиток сільського , 
господарства у 1971 році бригада Васи
ля Юхименка здобула перемогу. Вона 
занесена до Книги пошани комсомолу 
України. ■

Ця звістка прийшла в колгосп напере
додні оесняно-польових робіт. А з пер
ший день сівби на польовому стані трак
торної бригади одержала постійну про
писку нагорода, якої удостоєно колек
тив, — телевізор «Крим». На нижньому 
знімку — механізатори в червоному 
кутку тракторної бригади біля телевізо
ра подарованого ЦК ЛКСМУ. Усім 34 
механізаторам вручено Почесну грамоту 
ЦК ЛКСМУ і .цінні подарунки.

З святковим настроєм трудились у ті 
дні молоді механізатори. Екіпажі сіваль-

від краю до краю — 
пустує 
невга-

район 
весни

них агрегатів Миколи Чабана, Василя 
Ланченка, Анатолія Шевченка, якого ви 
бачите на фото праворуч, як правило, 
щодня значно перевиконували норми ви
робітку на сівбі. По-ударному трудилися 
й інші хлопці. На лівому знімку — агре
гат Анатолія Котельника проводить куль
тивацію площі з внесенням аміачної во
ди. Ось рубежі, що їх визначили молоді 
механізатори на цей рік, визначили на
перекір всім примхам і складностям зи
ми і весни:

— виростити на кожному із 785 гекта
рів посіву по 50 центнерів зернових, в 
тому числі до 52 центнери озимої пше
ниці на площі 570 гектарів; соняшнику 
по 24, цукрових буряків по 400, зеленої 
маси кукурудзи по 350 центнерів з гек
тара.

При цьому вони дали слово підвищити 
продуктивність праці порівняно з мину

лим роком на 8 процентів, знизити собі
вартість продукції на 6 процентів, зао
щадити пального і запчастин на суму 6 
тисяч карбованців. Цього вони сподіваю
ться досягти, насамперед, за рахунок 
суворого дотримання всіх агротехнічних 
вимог, високої культури землеробства. 
І ще мріють хлопці не відстати 
від бригади Героя Соціалістичної Праці 
Василя Моторного, з якою змагаються.

На рахунку у хлібороба — кожна хви
лина. Поспішали члени комсомоль
сько-молодіжної. Поле так чекало тепла 
їхніх рук,

МУЗИЧНІ
ЗНАВЦІ— 
ШВЕЙНИКИ

Проведення вечорів . ВІДГ.О- І 
чинку працюючої молоді од
на з численних форм виховної 
роботи комітету комсомолу 
Кіровоградської швейної фаб
рики.

На вечір, що відбувся нещо
давно, запросили кращих ви
робничників, воїнів-відмінни-Н 
ків місцевого гарнізону тав 
слухачів льотно-штурманського 
училища Цивільної авіації. Про
ходив він під девізом «Нам 
пісня будувати і жити допома
гає» і присвячувався піввіково
му ювілею з дня утворення 
СРСР.

Організатори вечора влашту
вали цікаву вікторину з пи-Я 
тань історії радянської пісні, В 
виявили знавців сучасних ком- а 
позиторів.

На вечорі відпочинку швей
ників можна було почути ро
сійські, українські та білоруські 
пісні у виконанні популярного 
молодіжного вокально-інстру
ментального ансамблю «Слов я- 
ни», яким керує Володимир 
Чуб.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

«ДРУЖБОЮ 
МИ 
ЗДРУЖЕНІ»

До знаменного свята •— 50- І 
річчя утворення Союзу РСР — з 
актив Новоархангельського се- у 
лищного Будинку культури та В 
бібліотеки розробили багато' 
цікавих та змістовних заходів. 
Нині ми успішно втілюємо цей 
план в життя. В бібліотеці 
оформлено книжкову виставку 
«СРСР — дружна сім’я наро
дів», обладнано -й тематичні по
лички для молодших читачів 
«Дружбою ми здружені» та «Ти 
по країні ідеш». Готують акти
вісти бібліотеки тематичний ве
чір «Чуття єдиної родини». 
Проводяться бібліографічні ог
ляди літератури, читки-бесіди, 
присвячені дружбі -народів на
шої Батьківщини, розквіту на
родного господарства.

3. ЖЕБРОВСЬКА, 
завідуюча Нозоархантель- 
ською селищною бібліоте
кою. х

4

ТІ ЕВИНУ долю усього заводського бра- 
6,4 ку дає ливарне виробництво, з пер
шу чергу — ливарний цех сірого чавуну. 
До деякої міри це закономірно, адже 
цех виливає чимало складних деталей, за 
які інші підприємства не хочуть братись. 
Проте 22 тисячі карбованців надплано
вих збитків за 1971 рік із загальної суми 
258 тисяч карбованціз збитків — показ
ник, який виставляє цех сірого чавуну в 
дуже невигідному світлі.

—г Ми виглядаємо досить погано, — 
визнає начальник цеху С. С. Пахманов, — 
однак і статистичні дані, і наші спостере
ження вказують на покращення.

Існують об'єктивні причини низької 
якості продукції, що видає ливарний цех 
сірого чавуну, їх не можна усунути чис
то Організаційними заходами. Для замі
ни застарілого устаткування потрібен час, 
потрібні й значні кошти. На численних 
прикладах наша рейдова переконалась, 
що ’ прогрес приходить сюди. Встанов
люються автомати для виготовлення 
стержнів, реконструюється обрубне від
ділення, зменшується число перевалок 
готової продукціїг спеціалісти ефектив
но Працюють над поліпшенням якості 
очищення литва.

Керівники заводу й цеху П,А*°А’’’Ь 
до розв’язання проблеми росту "
тивності: праці, ліквідації надмірного 
браку комплексно, з урахуванням різно
манітних, часом побічних фактів. Гарде
робні кімнати, душові, цехова їдальня, 
безкоштовні обіди заточувальникам І 
формувальникам, ’ намагання позачерго
во забезпечити молоді сім'ї житлом — 
аса це прояви уваги, яка підвищує пра
цездатність робітника, заохочує його.

«П’ЯТИРІЧЦІ —
УДАРНУ
ПРАЦЮ, 
МАЙСТЕРНІСТЬ
І ПОШУК 
МОЛОДИХ»

«ШТУРМОВА» СУБОТА
НЕ З ДОБРА!

СПІЛЬНИЙ РЕЙД ОБЛАСНОГО ТА КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБІВ 

«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА», РЕДАКЦІЇ ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ 

ДИЙ КОМУНАР» НА ЗАВОДІ «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

Молодь ливарного має визнання і під- Досі цех обходиться без 
тримку старших товаришів. Три комсо* двору. На прийдешню зиму 
мольсько-молодіжні бригади закріпили закладати нагати. Та минулої, 
за собою репутацію кращих і працюють ........ '
на ділянках найбільш відповідальних. Але 
саме тут і випливає перший недолік ро
боти комсомольського бюро цеху на чолі 
з Людмилою Діхтяренко. Тоді, копи гос
подарські керівники прагнуть мати яко
мога більше молодіжних колективів, 
комсомольське бюро ставить їх створен
ня в чергу. З робітників, які обслугову
ють формувальні автомати, сам собою 
склався молодіжний колектив, спід лише 
його зареєструвати, залучити до зма
гання, 
•ЗВИЧАЙНО, наша рейдова не схильна 

вважати згаданий недопік першопри
чиною всіх Інших. Він лише деякою мі
рою ілюструє ТОЙ факт, що комсомоль
ське бюро запізно підмічає зміни а об
становці і вживає своїх заходів. Іноді 
традиційне сприймається як закономір
не, А від такої оцінки явищ до пасив
ності — дорога пряма.

«МОЛ О«

шихтового 
планується 

. і, як і поза
минулої, і поза, і лоза, шихтові форму
вальні матеріали зберігалися під відкри
тим небом, під дощами, на морозах 
втрачали якість. Становище змінюється 
на краще ,але в даному випадку без 
втручання комсомольців.

На дільниці різання металевих карка
сів невідрегульовані механічні ножиці 
дають шматки дроту різної довжини, 
щоб довести їх до стандарту, потрібна 
додаткова операція. До цього звикли 
всі, в тому числі й молодь, «прожекто
ристи». Хоч, до речі сказати, «прожек
тористи» не дрімають, щоденно випус
кають свою стіннівку. Вони першими за
били тривогу, коли за відсутністю фар
бованих стержнів простоював перший 
конвейєр. Та звичка до «своїх» норм, пні 
іноді не вкладаються в норми розумно
го, раціонального, дається взнаки.

На конвейєрі № 5 бригада т. Дум
ського відливає найскладніші деталі, а

браку дає значно менше, ніж інші брига
ди. На думку начальника технологічно
го бюро В. Н. Краснова, секрет — у ква
ліфікованих, постійних кадрах, якими 
укомплектована бригада Дульського.

Ми не знаємо, який процент браку слід 
занести на рахунок плинності кадрів, (пе
реважно молодих) спеціалісти стверджу
ють: значний.
Ч ж протікає через цех молода 

робоча сила, немов струмок під мі
стком! Відповісти на це питання можна 
тільки після серйозного значення про
блеми. Комсомольське бюро не оперує 
ніякими узагальненими даними. Що ж а 
пинии пиЭТ ’‘“‘‘'«ДУаате, аби зу
пинити потіні д нестача кадрів прнаао- 

.Д« ’ОГв' однн 3 «онеейсріе поа- 
її" еївотн “** ’•‘““»а*-« «штурйі-

. ** , що був кілька оокіз томуІ не, тепер,шиьому аюро Д
?’ Мину‘” п₽®«ахи. Та чи вар-
пеоебопмі Ва™ яоказм» «осипання на не-

ДИК5-?нс^пБРИГАДА: М- ЛЕБЕ*
молу. В.
ЇЇКЇЇ, »«"-»«ізації Р'ХХ 
НИП ЛИЩа. № 4- Е БЕЗД1Т- 
ського житЛ Єізд1лом КОМСОМОЛІ,- 
дин ком^иіп редакції гає™ смоло
ву «КП>/ ЧЛЄМ обяаси<>го шта-



ЗО березня Л97Э року ..—і.—-——............. .....УВАГА: ПІДЛІТОК!
«ЩИТ І МЕЧ». ЙОГО ПЕРШІ ЗДОБУТКИ

Другий рік при Кіровоград
ському технікумі сільськогоспо
дарського машинобудування 
працює молодіжний клуб «Щит 
і меч». Його метою є пропа
ганда правових знань серед 
молоді. Заняття клубу прово
дяться згідно тематичного пла- 

Л ну, розробленого за науково 
обгрунтованими рекомендація
ми. Тематичний план охоплює 
різноманітні питання з основ 
радянського права, зокрема, 
кримінального, цивільного, ад
міністративного, трудового.

Клуб відвідує велика група 
учнів 1—3 курсів. Роботу очо
лює рада клубу, головою якої 
обрано учня З курсу Леоніда 
Баглюка.

Щочетверга о дванадцятій

ЮНЬ- нашої країни — піонери, 
школярі — оточені повсякден

ним батьківським піклуванням на
роду, партії. Постанова Централь
ного Комітету КПРС «Про 50-річчя 
Всесоюзної піонерської організації 
імені Леніна» ще одне незапереч
не підтвердження тому. Піонер
ський ювілей став справді святом 
усього радянського народу, ком
сомольців і комуністів.

ленінці сприйняли постано
ву ЦК, як обов’язок перед своїми 
батьками, перед партією ще кра
ще оволодівати знаннями, марк
систсько-ленінським світоглядом, 
іцоб бути гідним спадкоємцем 
справ своїх старших товаришів —- 
комуністів.

«Невичерпним джерелом вихо
вання ідейної переконаності і ко
муністичної моралі є життя і діянь-

ПІОНЕРІЦ

Ж-5ОІ
{Рапорт ювілеюколиОЖИВАЄІСТОРІЯ

поступово 
а матеріали 
всієї школи, 

зчителі на

ність В. І. Леніна, героїчна історія 
вартії, радянського народу і ком
сомолу», — говориться в поста
нові. Любов до Батьківщини почи
нається з любові до рідного крєю. 
В школах Маловисківщини багато 
приділяється уваги розвитку у піо
нерів інтересу до історії свого ра
йону.

ГУРТОК юних краєзнавців Мало- 
аискізсьчої СШ № 3 організо

ваний а 1964 році. Перші гурткіз- 
ці — Тетяна Сізаченко, Микола 
Литвин, Володимир Безуглий, Люд
мила Кудря та інші. По крупиці 
збирали документи, досліджували 
Свій край, його історію, розшуку
вали своїх земляків, людей леген
дарних біографій, життя яких було 
пов’язане з подіями на Маловис- 
ківщині. Робота краєзнавців про
водилась за планом, 
Систематизувалась, 
Ставали надбанням
використовують їх і 
уроках, лектори, є еони з Ленін
ській кімнаті- та кімнаті бойової 
флави.

Події 1905 року но минули і наш 
«рай. Розшукали краєзнавці з ар- 
Хівах та музеях документи про 
участь маловищан Городчуна, Бра- 
♦лозсьного, злинчанина Сергія Ко- 
локолова □ революційних подіях. 
Рідкісні -фотографії підтверджують 
Це. З ямою гордістю діти розпові
дають поо СВОЇХ земляків — У'■ЕС
ЦИНІВ революції і громадянської 
оінни - Петое Швиденна. началь
ника штабу наоалерійсьно! бригади 
'■ Котовсьного, Костянтина Хо- 

Юцевича, червоних латиш- 
сьиих стрільців, що прославили 
наш край і нашу Батьківщину. Д'” 

двічі побували в столиці у під» 
иажних котовців, зели з ними в:Д* 
,ДРТ|. задушевні розмови, обміню» 
п1л,Чсь сувенірами. Цікаві, захол» 
^Ючі розповіді про буремні роки 

нозолющ: і громадянської війни 
давали >«бн продовженням підруч- 

годині збирається молодь з 
червоному кутку гуртожитку 
технікуму на чергові заняття. 
Учні виявляють великий ПОТЯГ 
до юридичних знань. Кожна 
бесіда з того чи іншого питан-« 
ня супроводжується наведен-, 
ням численних прикладів з 
слідчої та судової практики, що 
має на меті формування належ
ної правової свідомості, пра
вильного розуміння молоддю 
свого морального обов’язку 
запобігати правопорушенням, 
критичного ставлення учнів до 
негативних вчинків, скоєних їх 
товаришами^ Так, вивчаючи 
тему «Відповідальність за хулі
ганство» учасники клубу обго
ворили вчинок колишніх учнів 
технікуму, нині засуджених за

з піонерських за-

нииа з історії для учнів старших 
нласів.

Багатий матеріал зібрали і про
довжують збирати гурткізці про 
лицарів революції — червоних ла- 
тишських стрільців, що пройшли 
вогненними дорогами трьох воєн і 
двох революцій. На Мадовисчіз- 
щині їх залишилося біля 40 чоло
вік, бо в буржуазній Латвії їм було 
небезпечно залишатись. Тут вони 
стали передовими трудівниками і 
залишилися вірними справі рево
люції.

Матеріалами, фотознімками, 
спогадами учасників поповнює
ться кімната бойової слави. Бага
тий матеріал зібрано про героїв 
Керченського підземелля, де за
гинув наш земляк Табунець. В кім
наті бойової слази цій події при
свячено окремий стенд.

Краєзнавці зібрали документи 
про Героїв Радянського Союзу з 
Маловисківщини, розповідають 
про них школярам.

Ща юні дослідники першими по
чали пошуни учасників героїчного 
рейду в районі Малої Виски в січ
ні 1944 рону. Це були танністи і 
десантники восьмого Олександрій
ського мехнорлусу. Коли діти зва. 
ли.їх адресами — це була радість 
і щастя для всіх: і для школярів. І 
для ветеранів. Однополчани почали 
збиратися на традиційні зустрічі в 
Москві, куди запрошувалися і 
краєзнавці середньої школи М: 3. 
Снільни доброго тут бачили діти, в 
їх пам’яті, ці зустрічі збережуться 
назавжди.

Мало було відомо і написано 
про нашого земляка Героя Радян
ського Союзу льотчика Євгенія 
Жердія. Та от Валерій Гречаний з 
результаті довгих пошуків устано
вив адресу полковника інженера 
М. Решетова, Він в 1942 році буз 
командиром ескадриллі/ в якій слу
жив Єагеній Жердій.' Решетов до
повнив бойову біографію гароя, 
нашого земляка. Ім’я Жердія при
своєно одному 
гонів в школі.

До гуртківців 
загиблих воїнів з Володимирської, 
Іванівської, Білгородської облас
тей, з Сибіру і Далекого Сходу. 
Вони просять допомогти встанови
ти місце поховання своїх рідних — 
сина, чоловіка, брата. І юні крає
знавці ведуть пошуки, відкривають 
нові сторінки героїчного життя си
нів Вітчизни.

Вся школа підтримує тісний 
зв’язок з родиною Бондаревих з 
«Уралмашу«. Могилу їхнього си
на — льотчика Георгія, знайшли 
краєзнавці, встановили, при яких 
обставинах він загинув. Опісля в 
гості до школярів приїжджали ма
ти і сестра загиблого героя. А в 
1967 році кіногрупа з Моснзи при
була в школу, де працювала над 
створенням документального філь
му «Сім’я Бондаревих».

А нещодавно нраєзнавці одержа- 
ли лист з далекого ■ Парижа від 
Жака Дюкло, якого вони поздоро
вили з 75-річчям. Вірний син фран
цузьких трудящих подянував ді
тям і побажав їм успіхів в навчай- 
ні і будівництві нового суспіль
ства.1

Чудові матеріали, які виховують 
молодь на бойових, революційних 
та трудових традиціях нашого на
роду надсилають ветерани партії і 
комсомолу,, учасники боїв, Г^Р°" 
праці. Поповнюються стенди Кім
нати бойової слави. В ній часто 
можна побачити учнів і керівника 
гуртка, вчителя історії О. С. Ков
туна. _

Любов до рідного краю, бажан
ня пізнати якомога більше приво
дить вчителя і юних краєзнавців,— 
дітей із піонерських галстуках — 
до незайманих, мало кому відомих 
сторінок історії. І эона оживає 
перед мами...

М. ТИТАРЕНКО, 
секретар Маловис кінського 
РК ЛКСМУ.

звертаються рідні

„МОЛОДІШ КОМУНАР** 3 стоп

НА ПРИЗ ВАСИЛЯ ПОРИКА

спортивної 
контроль 

ефективно 
спортивні

злісне хуліганство, дали йому 
гостру критичну оцінку.

Заняття клубу, звичайно, по
чинаються з бесіди на одну з 
тем згідно тематичного плану. 
Крім того, досить часто для 
учнів готуються оповідання, на
риси з слідчої практики, з яких 
вони дізнаються про роботу 
органів міліції, прокуратури, су
ду. Це виховує в молоді глибо
ку повагу до працівників адмі
ністративних органів, до їх не
легкої праці. Учні розв’язують 
логічні задачі, що сприяє роз
витку їх кмітливості, вміння ло
гічно мислити. Для цього ши
роко використовуються мате
ріали, опубліковані науково-по
пулярними журналами «Людина 
і закон», «Наука і життя».

За час свого існування клуб 
«Щит і меч» знайшов багато 
прихильників. Серед них є такі, 
що не пропустили жодного за
няття. Одними з найактивніших 
учасників клубу є учні Володи
мир Петльований, Олександр 
Мірошниченко, Юрій Прилуць
кий, Петро Фефілов, Микола 
Болюк, Валерій Запорожець, 
Дмитро Бузаджі. Одержані на 
заняттях клубу знання юнаки 
поширюють серед своїх това
ришів по навчанню.

Враховуючи наш обов’язок 
охопити юридичними знаннями 
якомога більше учнівської мо
лоді, періодично влаштовуємо 
загальні лекції в актовому залі 
для всіх учнів технікуму, В 
цьому навчальному році прозе-

БУДЕ 
ТИІОСвйІІ 
КОМПЛЕКС

Сьогодні серед учнів Тишкіа- 
ської восьмирічної школи тіль
ки й розмов на уроках фізкуль
тури і в позаурочний час, що 
треба не тільки добре навча
тись, а й скласти екзамен з фі
зичної та військово-технічної 
підготовки.

З чого вони почали? Насам
перед з роз'яснення Поло
ження про новий всесоюзний 
комплекс ГПО, про його вимо
ги і норми. Вихованців ’ школи 
найбільше зацікавили перший 
та другий ступені «Сміливі й 
спритні» та «Спортивна зміна». 
І вчитель фізкультури Анато
лій Ісаєнко, старша піонерво- 
жата школи Людмила Хоменко 

-разом з фізкультурними та 
комсомольськими активістами 
провели бесіди про новий ком
плекс ГПО, вже чимало зроби
ли, щоб якнайкраще підготува
ти школярів до складання залі
ків з нормативів комплексу.

Звичайно, в усьому цьому 
неабияку роль відіграє спортив
на база, а зона поки що з шко
лі недостатня. Є деякий інвен
тар, невеликий спортивний май
данчик. Але нині у селі споруд
жують позу типову школу, там 
буде і спортзал, і все необхідне 
для занять фізкультурою. Та й 
нині А. Ісаєнко невтомно дбає 
про урізноманітнення роботи з 
дітьми, про зміцнення спор
тивно-технічної бази.

— З п'ятим' класом ми про
ведемо гру «Зірниця», — пові
домляє старша піонервожата 
Людмила Хоменко. — Добре 
вже діють і розвідники, і сані
тари, і командири груп. Очолю
ють всю цю роботу вчителі — 
комсомольці А. П. Ісаєнко та 
А, А. Красюк, обидва в недав
ньому воїни — відмінники. Ро
ни поведуть юнармійців по мі
сцях боїв за визволення сіл Ти- 
шківки і Капітанізки, дорогами 
слави батьків та дідів.

Відрадно, що дирекція шко
ли на чолі з Анатолієм Кирило- 
вичем Невмитим знову виявила 
турботу про зміцнення спор
тивно-технічної бази. Закуплено 
дві волейбольні сітки, м'яч, ка
нати.

Випала вільна хвилина, і вже 
юні фізкультурники тісним ко
лом оточили Анатолія Ісаєкка. 
1 знову йде задушевна розмо
ва про новий комплекс ГПО, 
про його нормативи, ступені, 
про те, як можна з юних літ 
стати сміливим і спритним,

І. РОМАНЕНКО, 
наш громадський кореспон
дент.
Нооомиргородський район.

дено шість таких лекцій з цик< 
лу «Знати і поважати радянські 
закони». Нещодавно цікаву 
лекцію про відповідальність 
за порушення громадського по-, 
рядку прочитав старший слід
чий Кіровоградської міської 
прокуратури М. О. Раковим. Ча
стим гостем технікуму буває 
заступник прокурора міста 
М. П. Махонько. • •

Завдяки проведеній роботі у 
справі пропаганди радянського 
законодавства та правового 
виховання молоді, значно ско
ротилась кількість правопору
шень серед учнів технікуму.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
помічник прокурора Кіро
воградської області, керів
ник клубу «Щит і меч».

Традиційним кросом, який відбувся в Кіровограді па Но- 
вомиколаївці, відкрили весняно-літній сезон легкоатлети. 
Розігрувалося шість дистанцій. Найбільш успішно висту
пили авангардівці. П’ять представників цього товариства 
вибороли перші місця: серед юнаків у бігу ііа ЬСЮО метрів 
переміг Володимир Чернуха, серед чоловіків на восьмикі- 
лометровій дистанції — Микола ЖереО’ятьєв, иа^ тисячо- 
метровій дистанції першою серед дівчат була Світлана 
Миницен, юніорка Любов Ручка перемогла на півторакі- 
лометровін дистанції, а серед жінок на дистанції в три 
тисячі метрів — Галина Табунщик. •

Командну перемогу здобули авангардівці. Друге місце 
у спортсменів «Колоса», трете — «Буревісника ».

На фото: забіг юніорів на 1500 метрів.
Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

МІРИЛО АКТИВНОСТІ ШЕРЕНГ
З перших днів березня фіз

культурні активісти Голованів- 
ського району почали підготов
ку молоді до складання екза
мену з фізичної та військово- 
технічної підготовки за програ
мою нового комплексу ҐГ1О. 
В селі Троянці було проведено 
нараду-семінар учителів фіз
культури. Працівники районно
го комітету по фізкультурі і 
спорту провели бесіди з своїми 
активістами в більшості сіль
ських колективах фізкультури. 
Значну увагу вирішено приді
лити і поліпшенню 
бази. Нині ведеться 
за тим, щоб всюди 
використовувались 
зали, майданчики.

З введенням о дію нового 
комплексу ГПО значно пожва
вили свою роботу спортивні 
секції. Це спостерігається в 
СШ № 1, в ДЮСШ, в спортив
но-технічному клубі ДТСААФ.

А в окремих колективах мо
лодь вже приступила до скла
дання нормативів комплексу. 
Так, я Голованівській СШ № 1 
юнаки та дівчата перевірили

сили у виконанні вправ на пе
рекладині. Наприклад, Валерій 
Кукуруза та Іван Іванов під
тягнулися по 12 разів. Для де
сятикласника таке досягнення 
значиме. На бігові доріжки ви
йшли і легкоатлети. Але ця ка
тегорія спортсменів ще не мо
же сповна взяти участь у масо
вих. змаганнях. Справа в тому, 
що знову затягується будівни
цтво стадіону в райцентрі. Ні
де визначити свої сили стрибу
нам, іншим легкоатлетам.

А ось у спортивно-технічному 
клубі ДТСААФ, вже розробле
ні конкретні заходи щодо 
складання нормативів. В першу 
чергу тут працюють з допри
зовниками. Проведено змаган
ня з кульової стрільбиГ Пере
могу здобули спортсмени ра
йонної лікарні, другими призе
рами були учні СПТУ № 8. В 
клубі також тривають поєдинки 
мотоциклістів, почались змаган
ня на кращого водія автома
шини.

В. ЧОПЕНКО,
_ юнкор,

с. Голованівськ.

В нашому технікумі вже стало традицією організовувати 
чори та спортивні змагання на честь героїв, які раніше tvt 
вчились. Минулої неділі зібралися легкоатлети всіх rnvn твжйі 
куму, щоб влаштувати нрос на приз Героя Радянського Союзу 
Василя Порика в Бобринці, Змагання були проведені п папич 
училища механізації. р у

Першими стартували дівчата на дистанції 500 метрів Пере
можцем на цій дистанції стала Я. Кривопляс. На дистанції 
1000 метрів призером стала Я. Іванченко, а на дистанції 2000 
метрів перше місце завоювала В. Пащенко.

Юнаки стартували на дистанціях 1000, 2000 і 3000 метрів 
Тут відповідно були призерами М. Мельничук, 8. Науменно т-і 
М. Слінченно. Всі ці учні виконали нормативи 3 і 2 спортивно, 
го розрядів.

В загальнокомандному рахунку перше місце зайнялаЗ «Б* з агрономічного сідділечня. линяла група
Легкоатлетичний крос став своєрідною пробою сил лепеп 

сїЛГПОННЛМ УЧНЯМИ ТЄХНІИУМУ Н0Рма™а'а нового комплек”

1ГІІА с - С. БОНДАРЕНКО,
} єні. Бобринецького сільськогосподарського 
технікуму.
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АКОРДИ І „РЕКОРДИ“
(НОТАТКИ 13 ФЕСТИВАЛЬНОГО ЗАПИСНИКА)

ДВА дпі » приміщенні Палацу культу
ри ім. Жовтня лунали піднесені акор

ди фестивалю самодіяльного мистецтва 
червонозорізців, присвяченого 51)-річчю 
утворення СРСР. Жанрова палітра цього 
сонячного свята була вельми барвистою. 
Українські пісні чергувались з росій
ськими, запальний гопак змінювався мол
давським танцем, а дзвінке поетичне 
слово відлунювало всіма нюансами гру
зинської, білоруської та інших мов нашої 
багатонаціональної країни.

Одинадцять колективів заьоду «Черво
на зірка» вийшли на своєрідний герць, 
обравши найпрекраснішу зброю — мис
тецтво. Відразу ж хочеться відзначити 
вдалий виступ аматорів сцени ливарни
ків цеху сірого чавуну, метизникіа та 
ковалів. їхній репертуар був творчо про
думаний і вигідно відрізнявся своєю 
майстерністю.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

В концертній програмі ГСКБ естрадний 
оркестр, яким керує інженер-конструк- 
тор Василь Голіков, викопував чи не 
найголовнішу роль. Щоправда, тут не 
можна не сказати і теплого слова на ад
ресу хору, яким керує Володимир Пара- 
сенко. Самодіяльні співаки майже на 
професійному рівні виконали дві пісні 
без музичного супроводу.

У фестивалі взяла участь о основному 
молодь. Ось чому завком комсомолу 
вирішив паралельно із фестивалем про
вести конкурс на кращу комсомольську 
пісню, присвячений 50-річчю заводської 
комсомольської організації. В умовах 
конкурсу передбачалось, що в репер
туарі самодіяльних співаків повинна обо
в’язково бути пісня про комсомол.

Переможцями стали колективи метиз
ного цеху, механоскладального цеху та 
ковальсько-пресового.

, Грамотою завкому комсомолу наго
роджені окремі виконавці. її удостої
лась солістка житлово-побутового відді
лу Валентина Тараненко, соліст коваль
сько-пресового цеху Олександр Тара
сенко та інші.

СУ АРАЗ, коли опущена завіса завод- 
ського фестивалю, з радістю хоче

ться поділитись тим гарним і святковим 
настроєм, який він справив на глядачів, 
а точніше на уболівальників. Хочеться 
підкреслити масовість художньої само
діяльності, майстерність, яка помітно 
зросла в порівнянні з минулим роком. І 
в той же час, не можна не сказати про 
деякі вади.

Чи не найелабішою ланкою у фестива
лі виявилося художнє питання. Гак, са
ме сценічне читання, яке повинне міцно 
зв’язувати між собою номери концерт
ної програми, як правило, робило зво-

—50 березня 1972 року ----- -

ротню функцію. На жаль, заводські 
читці виявились безпомічними перед 
строгими віршованими текстами. Вико
навці, що читали вірші російською мо
вою, грішили українізмами тощо.

Своєрідний «рекорд» встановили і де
які солісти. Приміром «Баллоду о крас-^.- 
ках» О. Фельцмана виконував ледве не 
кожний четвертий учасник фестивалю. 
Від того ця прекрасна пісня значно 
втратила всю свою привабливість.

Деякі цехи, м’яко кажучи, не могли 
похвалитись своєю масовістю і тому 
скромно підготували кілька номерів кон
церту, Зате окремі їх колеги і тут поби
ли «рекорди». Скажімо, ливарний цех 
ковкого чавуну, взагалі, не взяв участі у 
фестивалі. До нього приєднався і відділ 
головного технолога.

Звичайно, виходячи з цього факту по 
можна робити сумного висновку, що о 
цих колективах бракує молодих талан
тів. Констатуємо зовсім інше: байду
жість і пасивність, які завадили проф
спілковим діячам і комсомольським во
жакам побачити всю важливість і ваго
мість цього мистецького свята.

В. ВАСИЛЕНКО.

Виступає дівочий вокальний ансамбль механоскладального цеху .Ni 2, 
 Фото Ф. Гончара.

НА КОЛІР І СМАК
Хоч кожна пора року 

чудова по-своєму, весна 
лкось особливо мила і 
бажана. Вона зв’язана з 
радісним оновленням при
роди, приємними справа
ми й турботами. Багато 
їх і у модельєрів-худож- 
ників, які здають нийі на 
розгляд вимогливих ша
нувальників краси нові 
зразки своїх робіт.

Які ж «сюрпризи» під. 
несе нам весняно-літній 
сезон? Ось що розповіли 
кореспондентові РАТАУ в 
Київському будинну мо
делей.’.

Девіз нової моди — 
класична простота й еле
гантність. Крій одягу 
стає строгіше окресле
ним. В суперечнах при
хильників «міді», «міні» і 
«максі» народилася їсти-

КІЛЬКА СЛІВ ПРО
на. Найбільш імовірно 
довжина одягу має бути 
такою, щоб він принривав 
коліна, вона коливатиме
ться в межах двох-трьох 
сантиметрів вище або 
нижче колін. Наймодніші 
кольори — коричневі, си- 
ньо.бірюзові, всі відтінки 
червоного, зеленого, бе
жевого, сірого. В цьому 
сезоні пануватимуть два 
силуети одягу — нагйв- 
прилягаючий і з щільно- 
прилягаючим ліфом, вши
тими рукавами, піднрес-

СУЧАСНУ МОДУ
леною лінією талії, трохи 
розширеною спідницею. 
Спідниця приваблює різ
номанітністю варіантів; 
дещо розширена, пряма, .і г 
з складками, застрочени- ' 
ми вгорі, або динамічна, 
«рухома», як назаали її 
аматори внаслідок склад
ного крою І вставних 
клинців. <

Мода не буває аб
страктною, тому не треба 
сліпо наслідувати її, а 
завжди пам’ятати про 
він, зріст, постать.

Редактор В. ПОГРІБНИМ.

БЕРЕЗЕНЬ. 15 років з часу створення 
(1957) Угорської Комуністичної Спілки мо
лоді.

28 БЕРЕЗНЯ. 60 років з дня _народження 
радян 
Союзу

1943) М. М. РАСКОВОЇ, 
ської льотчиці, Героя Радянського

ОДНА З ПІОНЕРІВ РАДЯНСЬКОГО НЕБА
Є події, в яких брали участь 

конкретні люди, і цим подіям су
дилося стати історичними віхами 
людського поступу.

24—25 вересня 1938 року. Даль
ній переліт за маршрутом Моск
ва — Далекий Схід радянських 
льотчиць В. Гризодубової, П. Оси
пенко, М. Раскової. Безприкладний 
на МІН
не
ки
ДУ

той час в історії. І, можливо, 
стільки своєю дальністю, скіль- 
тим, що літак «Родина» до схо- 
сонця повели три молоді ра

дянські жінки, виявивши при цьому 
приклад справжньої мужності. То 
була велика прикмета часу радян
ського, що приніс для жінки щас
ливу зорю.

Восьмирічним дівчам зустрілася 
юна москвичка Марина Раскова з 
кремлівськими зорями. Після шко
ли вчилася на аеронавігаційному 
факультеті Авіаційного інституту. 
А вже незабаром як штурман взя
ла участь у далекому безпосадоч
ному перельоті на гідролітаку ра-

зом з Гризодубовою та Ломако за 
маршрутом Севастополь — Архан. 
гельськ.

Під час Великої Вітчизняної вій
ни відважна льотчиця майор Ма
рина Раскова командувала авіацій
ним полком. Загинула на бойово
му посту.

Золота зірка Героя, два ордени 
Леніна, інші ордени сяяли на гру
дях однієї з трьох льотчиць, які 
здобули світову славу.

ХАРКІВСЬКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 

на 1972—1973 навчальний рік 
зоотехнічного та ветеринарного факультетів. На 

зоотехнічному факультеті є відділення птахівництва.
Інститут готує вчених зоотехніків та ветеринарних 

лікарів. Прийом на перший курс проводиться згідно 
правил, встановлених Міністерством вишої та серед
ньої спеціальної освіти СРСР. Заява подається на ім’я 
ректора інституту. До заяви слід додати: документ 
про середню освіту (оригінал), характеристику-реко-^. 
мендацію, медичну довідку (форма № 286), витяг з 
трудової киижки, 4 фотокартки (3X4 см).

Документи приймаються до 31 липня. З 1 по ЗО лип
ня в інституті працюють підготовчі курси. Вартість 
навчання на курсах 14 карбованців.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня з 
таких дисциплін: хімії (усно), фізики (усно), біології 
(усно), російської або української мови та літератури 
(твір).

Строк навчання на зоотехнічному факультеті 
4 роки 4 місяці, на ветеринарному — 5 років.

Адреса інституту: м. Харків, п/в «Інститутське», ін
декс п/в 312050, Харківський зооветеринарний інсти
тут. РЕКТОРАТ.

1-2.

д ПОНАЗУЄ КІРОВОГРАД 
„П’ЯТНИЦЯ. 31 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). ».45 — «Ліоне- 
Р** сна (Душанбе).
10.15 — Олімпіада з мате
матики, «Один пишемо, два 
■ умі». 2 тур. (М). 11.15 - 
кольорове телебачення. 
Фільм - дітям. (М). 12.30 
— .«П’ятирічна. Рін дру
гим». Переклик будівельни. 
нів Ленінграда, Донецька, 
Вітебська, ГМ). 13.00 - Но
вини. (М). 15.55 - Програ
ма передач. (М), 16.00 — 
В. Катаев. «Син полку». 
Навчальна програма з лі
тератури. (М). 16.30 —
«Розповіді про професії». 
• Ми — металісти». На
вчальна програма. (М).

17.00 — В дні шкільних 
канікул. «На приз клубу 
«Золота шайба». Фінальні 
змагання. (Іжевськ). 18.00 
— Новини. (М). 18.10 —
Кольорове телебачення. 
Музичні зустрічі. Співає 
заслужена артистка РРФСР 
О. Боровець. (М). 18.45 —
«Світ соціалізму». (М). 19.15 
— В ефірі — «Молодість». 
«Алло, ми шукаємо талан
ти». (Перм). 21.00 — Про. 
грама «Час». (М), 21.30 — 
«Ви нам писали». (К). 22.15
— Інтерилуб. (Н). 23.00 —
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— «Партійне життя». (Хар
ків). 17.30 — «Піонерський 
театр-50». (Запоріжжя). 
18.00 — Фільм - концерт
«Танцює Ольга Мойсеева». 
(К). 18.30 — «Культура
слова». (К). 19.00 — Інфор. 
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Художній
фільм «Берег надії». (К). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Худож
ній фільм. (М). 22.45 — Ін
тербачення. Концерт май
стрів мистецтв Литовської

PCP. (Вільнюс). 23.35 — 
Новини. (М).

СУБОТА. 1 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 —
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Кольорове телебачення. 
Для дітей. Концерт. (М). 
10.15 — «Здоров’я». Науко, 
□о-популярна програма. 
(Ленінград). 10.45 — Літе
ратурні читання. С. Анто
нов. «Альошна». Уривок з 
повісті. (Н). 11.00 — На пи
тання телеглядачів відпо
відає заступник генераль
ного прокурора СРСР А. С. 
Панкратов. (М). 13.30 —
Циркова програма. (К). 
14.00 — Кольорове телеба
чення. Для дітей. Мульт
фільми. (М). 14.45 — Між
народна панорама. (М). 
15.15 — До 50-річчя СРСР. 
Телефестиваль художньої 
самодіяльності. (Звітує Но- 
воунраїнсьний район). (Кі
ровоград). 1G.10 — Кольо
рове телебачення. Для ді
тей. «У світі тварин». (М). 
17.25 — «Пошук». (М). 18,10 
— «Артлото». (М). 19.15 — 
Виступ письменниці Т. Тесе. 
(М). 19.35 — Кіноланорама.

До 10-річчя Всесоюзного 
сатиричного кіножурналу 
«Фитиль». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. 
«Тіні зникають опівдні». Те
левізійний художній фільм. 
1 серія. (М). 22.50 — «Спі
ває Піт Сігер». (М). 23.10 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
— «Піонерський салют». 
(Харків). 17.30 — «ТЕК».
(К). 18.30 — Для дітей.
«Павлисьні казки», (Кіро
воград на республіканське 
телебачення). 19.00 — Ін. 
формаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Запро
шуємо на усмішку». (К). 
20.10 — Чемпіонат СРСР з 
спортивної гімнастики. (К), 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «А вже 
весна». Розважальна про
грама. (Львів). 22.40 — По
мірні новини. (К).

Про можливі ЗМІРИ в 
програмі вас повідомлять 
диктори радіо та телеба
чення.

•МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Нировоградсного 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.
Наши адреса і телефони

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36.
аелефони; 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. ГлЇпки, 2.
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ЛЇПТУ № з 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1972 1973 навчальний рік з спеціальностей: 
Електромонтери освітлювальних і силових 

та силового електрообладнання — строк і 
2 роки.

Бригадири поточного утримання шляхів 
навчання 1,5 р.

Покрівельники всіх видів покрівлі —- строк навчан
ня 2 роки,

Арматурники-електрозварники — строк навчання 
і роки.

Столяр-тесляр — строк навчання 2 роки. 
Маляр-штукатур _ строк навчання 2 роки.
Муляри — строк навчання 1 рік.
Тесляри — строк навчання 1 рік. 
Х"£;-7Х’ук'1,ур ~.с,рок на’4«™’ г »««и. 
таляри строк навчання 1 рік.

°аспортЩ° "хТ“Д0 Учи™ад, повинні мати: 

народження/ свідоцтво гоо'о«?™- ~ с’іяоц’во ,ПР° 
проживання; довідку про сип« ДОВІДІ<У 3 МІСЧЯ 
стан здоров'я форма N° 286; -і фо™ар™Г<3%"₽°

ночатон занять 3 1 вересня 1972 року
ться на залізничнийУчи"ища »ис.усХки направляю- 

залізниці і користуються' А?РГ Одссьі‘°‘,!иши',івськоі 
залізничного транспоп™ піпьгам.и1 працівників '
залізничним кпи °РТу- ДВОРа3ооиМ безкоштовним 
СИЙ'по*М(^»ж?И31^зниРДИгрср^ДЄС.ЬКЙ’ Дорозі, дру- 
гуртожитком. 1 СРСР' ВУГ,ЛЬН°'О карткою,

2". Свердлов", 18У 3"0₽1ЭТИМ: д^ЕКшТ’’

мереж 
навчання

строк ’у"

х
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