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КІРОВОГРАД. Понад 200 комеомсль- 
еько-молодіжних посівних агрегатів 
вийшло на поля Ніроеоградщини, Ме
ханізатори зустріли сесну у всеозбро
єнні. Ще взимку підготували техніку, 
поповнили свої знання в школах мо
лодих хліборобів та на курсах підзи- 
щення кваліфікації.
• В .ранкові години поля нолгоспу 
імені Фрунзе Компаннесьиого району 
наче перед боєм.

Комсомольсько-молодіжні нсленти- 
ен скрізь показують зразки високо
якісної праці. Правофланговими зма
гання с Минола Ткаченко, Григорій 
Демиденко, Іван Волошин, Віктор Не. 
іжно, Володимир Запорожець. Петро 
Задворний. їхні агрегати працюють за 
передовою технологією, груповим ме
тодом. що дас можливість засівати 
окремі площі в оптимальні строки і 
високоянісно.

(РАТАУ).

в ЦК ЛКСМУ

КОМСОМОЛ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЗІ школи

В багаточисельній армії комсомольців чільне місце 
належить комсомолу шкільному. Від класної комсо
мольської організації залежить майбутній шлях юна
ка чи дівчини, їхня активність, комсомольська прин
циповість, їх громадянський світогляд.

Згідно з вимогами Статуту ВЛКСМ та в зв’язну із 
закінченням строків повноваження виборних органів 
в квітні в комсомольських організаціях республіки 
почнуться звітно-виборні збори. Перед шкільним ком
сомолом постає ряд важливих питань, від правильно
го вирішення яких залежить ефективність зборів, їх 
діловитість, активність комсомольців.

У постанові ЦК ЛКСААУ, прийнятій у зв’язку з цим, 
говориться, що в першу чергу головну увагу необхід
но приділити питанням роботи шкільних комсомоль
ських організацій по етілєнню в життя рішень XXIV 
з'їзду КПРС, XXIV з’їзду КП України, XVI з'їзду 
ВЛКСМ та XXI з’їзду ЛКСМ України, по підготовці до 
50-річчя утворення СРСР, виконанню завдань, по
ставлених перед комсомольськими організаціями у 

І промові Генерального секретаря ЦК КПРС тов.
Л. І. Брежнєва на Всесоюзному зльоті студентів.

У ході зборів потрібно глибоко проаналізувати 
і діяльність шкільних, класних комсомольських органі

зацій, визначити конкретні заходи поліпшення іх ро
боти у напрямку формування в учнів марксистсько- 
ленінського світогляду, участь у боротьбі за глибокі 
і міцні знання; роботу комітету комсомолу по залу
ченню школярів до трудової діяльності, військово- 
патріотичному, інтернаціональному, атеїстичному 
вихованню, по складанню коласомольцями норм комп
лексу ҐПО, по керівництву діяльністю піонерських 
дружин. Підвести підсумки участі комсомольських 
організацій, кожного комсомольця у Всесоюзному 
Ленінському заліку «Рішення XXIV. з’їзду КПРС — 
с життя», в республіканському огляді роботи класних 
комсомольських організацій і груп «Пертії на вірність 
присягаєм», обговорити хід виконання заходів по 
підгот >вці до 50-річчя Всесоюзної піонерської орга
нізації імені В. І. Леніна.

Важливе місіте на зборах повинні зайняти питання 
дрганїзаційно-пблітйчного зміцнення первинних орга
нізацій, поліпшення діяльності класних комсомоль
ських1 організацій,

,, Успішне проведення звітно-виборної кампанії ба
гато в чому залежить від нонтролю і допомоги міськ. 
помів і райкомів ЛКСМУ, які повинні забезпечити 
якісний добір шкільного комсомольського активу, за
лучити до проведення зборів комсомольських праців
ників, членів обласного, місьних та районних коміте
тів комсомолу. Збори пройдуть значно жвавіше і уро
чистіше, коли на них будуть присутні ветерани Кому
ністичної партії, Ленінського комсомолу, передовики 
і новатори виробництва.

ИМІпрацю 
ТВОРЧІСТЬ І 
Qroiuvki

Якщо вем доведеться бути на 
величній греблі гідроелектро
станції імені 50-річчя Великого 
Жовтня, ЕИ неодмінно ЗЕСрнете 
увагу на зустрічні автомашини. 
Потужні «КРАЗи» та «ЛААЗи» про
їжджають повз ₽бс, дощенту на
вантажені каменем, щебенем та 
іншими будівельними матеріалами. 
Все це — продукція підприємств 
Світловодського виробничого
об’єднання «Дніпроенергобудін- 
дустрія». Але е основному її си- 
робляє кер’єроуправління, де тру
диться півтисячний колектив — не
одноразовий переможець соціа
лістичного змагання на честь 50- 
річчя утворення СРСР.

Свою частку у безперебійну ро
боту гірничого та дробильного це
хів тут вносить і механічна май
стерня. Від тего, яи своєчасно во
на виготовить замовлення під
приємства, залежить випуск про
дукції. А замовлень чимало. Тут і 
капітальний ремонт грохотів та 
електродвигунів, виробництво сит 
та запасних частин тощо.

В майстерні добра слава йде 
про дві комсомольсько-молодіжні 
бригади — токарів та електриків. 
Це вони складають сили і вміння 
у виконання Постєноеи ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення органі
зації соціалістичного змагання». 
Це вони взяли на озброєння слоаа 
постанови про необхідність підви
щення творчої активності юнаків і 
дівчат, виховання у них любові та 
сумління до праці.

У виробничому об'єднанні 
«Дніпрсенергобудіндустрія» під
хопили їх почин: есім включитись 
у економічний всеобуч, постійно 
вивчати досвід новаторів та пере
довиків, домогтися, щоб всі віком 
до 35 рокіе у кар’єроуправлінні 
одержали середню освіту. Комсо
мольці обіцяють допомагати у

НАРАДА В ОБКОМІ НЛ УКРАЇНИ
В обкомі КП України відбулась нарада, на якій 

обговорено питання підготовки до ювілею СРСР в- 
світлі вимог Постанови ЦК КПРС «Про лідготозку 
до 50-річчя створення СРСР»; В її роботі взяли участь 
секретарі міськкомів і райкомів партії, які відають 
витаннями ідеологічної роботи, редактори обласних, 
міськрайонних і районних газет, обласного гелеба- 
чешія і радіомовлення, завідуючі районними відділа
ми культури, керівники ряду обласних організацій та 
установ, відповідальні працівники обкому КП Ук
раїни. .

Про досвід роботи, набутий у ході підготовки до 
50-річчя утворення СРСР, та питання, які вимагають 
янкайшвидшого розв’язання, говорили у своїх висту
пах секретарі міськкомів партії: Кіровоградського — 
Л. Д. Суханов, Світловодського — В. Ф. Шелестенко, 
завідуючий відділом пропаганди і агітації Олександ
рійського міськкому КП України А. ЛІ. Кусков, сек
ретар Новоархапгельського райкому КП України 
Т. А. Бак, секретар Знам’янського міськкому КГІ Ук
раїни І. 1. Чалий, голова правління обласної органі
зації товариства «Знання» Ф. Г. Овчаренко, секретар 
Олександрійського райкому партії М. Г. Цибульський, 
секретар Новоукраїнського райкому КП України 
М. В. Яценко, начальник обласного управління 
культури Ф. О. Цигульський, редактор обласної газе
ти «Кіровоградська правда», голова бюро обласної 
журналістської організації А. П. Мостовин, заступник 
голови обласного комітету по телебаченню і радіо
мовленню ІО. Д. Моторний, редактор кіровоградської 
районної газети «Зоря комунізму» Г. Т. Мельник.

Про участь комсомольских організацій у здійснен
ні заходів по підготовці до ювілею говорив па параді Хрший"екретар обкому ЛКСМУ М. Г. Аамак».

На нараді, виступив секретар.обкому КП України 
Д. С. Сиволап.

ВИМПЕЛ ВРУЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯМ
«Працювати ударно, щозміни 

перевиконувати виробничі завдан
ня, закінчити будівництво заводу 
на місяць раніше наміченого стро
ку» — під таким девізом трудя
ться нині комсомольці і молодь 
Побузького нікелевого заводу. Ще 
всередині лютого дванадцять ком
сомольсько - молодіжних • бригад
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навчанні тим, хто без відриву від 
виробництва оволодіватиме знан
нями. ч. ’ _

В обох бригадах склалися і за
кріплюються виробничі стосунки, 
суть яких — у колективізмі, взає
модопомозі, високій відповідаль
ності ножного. Тому й пишається 
сбсїми вихованцями . начальник 
/механічної майстерні Віктор Івано
вич Чорний. Він з гордістю дає 
характеристику кожному членові 
комсомольсько - молодіжних 
бригад.

Ось Олександр Мснделенко. Бік І 
тонар, і фрезерувальник і стро- 
гальнкн, та, ирігл цих відмінно 
опанованих спеціальностей, почав 
оволодівати ще однією — хоче 
стати електрослюсарем. Олек
сандр — секретар бюро комсо
мольської організації мехмайс тер
ні. Він — минулорічний перемо
жець конкурсу на кращого токаря- 
фрезерувальника всього виробни
чого об’єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія». Маючи п’ятий роз
ряд, Олександр щомісячні завдання 
виконує на 115 — 120 процентів. 
Він викликав на змагання своїх 
товаришів по бригаді Віктора Са- 
мохвалова, Олексія Сопільняна.

«Кращому по професії» — та
кий вимпел висить в бригадах біля 
робочого місця переможця. Всі 
хлопці щоденно перевиконують 
планове завдання, виготовляючи 
запасні частини для екскаваторів 
«ЕКГ-4,6», «СЕ-3» та інших механіз
мів. Взявши на себе високі соціа
лістичні зобов'язання, молоді ро
бітники з натхненням працюють, 
впроваджуючи у життя технічні 
новини. Кожний член бригади має 
свій трудовий паспорт, куди зане
сені особисті плани з розрахунку 
на кожний рік дев’ятої п’ятирічки. 
Всі комсомольці — активні учасни
ки Ленінського заліку, який прохо
дить під девізом «Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — в життя!»

включилися у боротьбу за право 
володіти перехідним червоним 
вимпелом обкому комсомолу та 
газети «Молодий комунар». І ось 
підведено підсумки першого етапу. 
Володарем вимпела стала бригада 
монтажників Володимира Шмаро* 
воза. Молоді виробничники до
строково закінчили монтаж коп-

З токарями змагається комсо
мольсько-молодіжна бригада елек
триків, Обговорюючи почин ленін
градців про дострокове виконання 
п'ятирічного плану, молодь зобо
в’язалася ущільнити робочий день 
до максимуму, видавати продук
цію з першого пред’явлення. І 
члени бригади довели, ш.о їх сло
ва — це сумлінна праця на ділі. 
Так, коли на ремонт підстанції від
водиться два тижні, комсомольці 
за чотири дні відремонтували де і 
підстанції. І це завдяки наполегли
вості і старанню Василя Якимця, 
Юрія Хамренка, Сергія Гріха те їх 
товаришів.

Бригадир електриків Анатолій 
Павлович Рудь з задоволенням від
мічає, що його вихованці ведуть 
перед у соціалістичному змаганні, 
займаючи на протязі останніх двох 
місяців цього року перше місце се
ред бригад механічної майстерні. 
Хлопці якісно проводять середній 
ремонт електродвигунів, вулканіза
цію набелів, намотування натушон 
га інші роботи, еиконуючн завдан
ня на 110 — 115 процентів. В 
бригаді не лише відмінно працю
ють, а н оволодівають суміжною 
професією єлентрообмотувальнииа 
і продовжують середнє та спеціаль
не навчання. Так, молодий кому
ніст Юрій Хамренко вчиться на 
другому курсі Сеітловодськсго за- 
гзльнотехнічногс факультету Хар
ківського інституту радіоелектро
ніки. А Тамара Ємельянова про
довжує освіту на вечірньому відді
ленні технікуму.

Молодь підвищує сеій ідейний 
гарт в гуртку комсомольської по
літосвіти. їх викладач — комуніст, 
начальник зміни Микола Юхимо
вич Корольов вказує на активність 
слухачів Анатолія Баталова, Весил я 
Якивця та ін.

І. КАРАНЇ, 
наш громадський кореспондент, 
м. Світловодськ.

вертора у плавильному цеху. У 
день вручення вимпела членам 
бригади стало відомо, що колек
тиву присвоено звання «Бригада 
комуністичної праці».

На фото: члени бригади (зліва 
направо) Анатолій Чабан, Борис 
Баланюк, Володимир Шмаро поз, 
Володимир Запорожець, Володи
мир Чоловськмй, Василь К рижа- 
нівськнй.

Фото Ю. Лівашникова.
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Чайні і столові сервізи, 
вази і статуетки з клей
мом «Приморський фар
фор/ з'явились в мага
зинах Радянського Союзу 
зовсім недавно. їх виго- 
тувач — владивостоцький 
фарфоровий завод на 
Далекому Сході — під
приємство - новобудова.

Фото Н. Назарова. 
АПН.

Для робітників москов
ського Карачаровського 
механічного заводу побу
довано плавальниий ба
сейн.

Фото Р. Алфімора. 
АПН,

ТСІБЛІОТЕКИ Кіропоградщини 
використовують усі форми І 

методи пропаганди для вихо
вання у читача любові до 
прекрасного, для розвитку ху
дожніх смаків, високих мораль
них ідеалів, почуття інтерна
ціоналізму, патріотизму.

Однією з найефективніших 
форм виховання молоді є мо
лодіжні клуби, що об'єднують 
людей, які цікавляться політи
кою, наукою, літературою.

Зараз працюють клуби «Ліра» 
при бібліотеці ім. В. Маяков
ського, «Червоні вітрила» у 
Гайвороні, «Факел» при Ка- 
м’янській сільській бібліотеці 
Новомиргородського району, 
«Юність» при Бобринецькій 
районній бібліотеці, «Глобус» 
при Березово-Балківській біб
ліотеці Вільшанського району, 
«Клуб сучасної політики» при 
бібліотеці № 1 м. Світловод- 
ська.

«Клуб сучасної політики» по
ставив своєю метою навчити 
молодь самостійно розбиратися 
□ усіх питаннях міжнародного 
життя, давати оцінку сучасним 
подіям з позицій марксистсько- 
ленінського вчення. Бібліотека
рям цей клуб допомагає глиб
ше виявляти читацькі інтереси, 
виховувати культуру читання, 
розширювати світогляд молоді, 
успішно вести індивідуальну ро
боту.

Зараз молодіжні клуби по
в’язують свою роботу з підго
товкою до 50-річчя утворення 
СРСР. Так, члени клубу 
«Юність» провели вечір «Поезія 
країни рідної», на якому зву
чали вірші поетів нашої багато

національної країни: С. Єсені- 
на, М. Джаліля, Е. Межелайтіса 
та інших. Організатори клубу 
доклали багато ініціативи, щоб 
зробити вечір змістовним, емо
ційно насиченим І цікавим.

А члени клубу «Глобус» про
ведуть заочні подорожі по со
юзних республіках. Одне з ос
танніх засідань присвячува
лось білоруському селу Хатииь,

«ГЛОБУС»

шукають

що спалене фашистами. Юна
ки і дівчата з хвилюванням 
прослухали запис розповіді жи
теля цього села Я, Камінсько- 
го, який чудом залишився 
живих, продивились 
страції, читали вірші 
тинь.

Бібліотеки постійно _____
нові дійові форми ї методи фор
мування інтернаціональних рис 
майбутніх будівників комуніс
тичного суспільства. Питання 
інтернаціонального виховання 
займає одне з провідних місць 
в роботі молодіжного клубу 
«Ліра»,' який організований при 
бібліотеці ім. В. Маяковського 
м. Кіровограда. Він об’єднує 
справжніх ентузіастів, щирих 
шанувальників поезії. Бібліоте
ка проводить велику роботу по 
пропаганді книг у співдружнос
ті з цим клубом. Цікаво, що чи.

в 
фотоілю- 
про Ха-

національностей —тамі різних ___,___
вірменка Е. Хачатурян, татарка 
І. Хайбуліна, росіянна І. Кваю- 
ва, українка С. Головно, біло
рус В. Брильов є найактивні
шими пропагандистами книг, 
присвячених наступному юаі- 
лею.

При проведенні чергових за
нять клубу, його члени знайом
ляться самі і знайомлять інших 
читачів з поетами, художни

ками, композиторами різних 
національностей, що сприяє 
формуванню комуністичного 
світогляду, народженню почут
тів дружби і взаєморозуміння 
між людьми. Добре були під
готовлені і проведені тематичні 
вечори «Росія — батьківщина 
Леніна, батьківщина Жовтня, 
батьківщина Рад».

Чергове заняття молоді енту
зіасти вирішили присвятити ви
вченню творчості видатного та
тарського поета Муси Джаліля, 
життя якого стало прикладом 
відданості своєму народом, 
любові до Батьківщини, відкри
ло широке поле для роздумів 
про обов’язки, честь і гідність 
людини.

Член клубу Наталка Ємелья- 
ненко пише в своєму вірші: 

Твої вірші, Муса, віднині 
Читають всюди школярі, # 
І а нашій школі на Вкраїні, 
Висить портрет твій на стіні. 
Якщо спитати членів клубу, 

яких поетів вони люблять, обо
в’язково назовуть вам імена 
В. Маяковського і М. Джаліля, 
М. Рильського і Р. Гамзатова, 
Д. Павличка і Е. Межелайтіса.

Заслуговує на увагу виступ 
Л. Калабанової про роль В. І. 
Леніна в зміцненні дружби і 
взаєморозуміння між людьми 
різних національностей.

Зацікавила юнаків і дівчат 
творчість художника Езанова, 
який створив багато портретів 
нашого сучасника «Дочка ра
дянської Киргизії», «Портрет 
бригадира—чабана Кари Улан- 
кіної», «Портрет доярки Тама
ри Татушевої» та інших. Члени 
клубу ознайомились з циклом 
картин «Киргизька сюїта» ху
дожника Чуйкова, з творчістю 
прибалтійських художників, за
планована лекція про М. Са- 
р’яна.

Працюють молодіжні клуби. 
У кожного свої характерні ри
си, певний напрямок, особли
вості. Та всім властива ініціати
ва, винахідливість, молоде за
хоплення, велике бажання при
лучитися до цікавого світу 
книг.

Л. КАМЕНЕВА, 
ст. бібліотекар ’ науково- 
методичного відділу облас
ної бібліотеки ім. Н. К. 
Крупської.

СВЯТО 
ДРУЖБИ

У знаменний час підготовки 
до 50-річчя утворення^ СРСР в 
Туркменії успішно пройшли Дні 
української літератури і мисте
цтва. В них взяла участь уря
дова делегація України на чолі 
з заступником Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. Троньком, 
група письменників, компози
торів, художників, кінематогра
фістів, майстрів сцени.

Хвилюючою подією було від
криття в Ашхабаді пам’ятника 
Т. Г. Шевченкові.

Великий інтерес викликала у 
трудящих Ашхабада виставка 
української книги, розгорнута а 
Будинку працівників освіти. Тут 
представлено 750 видань.

Показом картини «Захар Бер
кут» у кінотеатрі «Мир» був 
відкритий фестиваль україн
ських фільмів.

Разом з гостинними господа
рями посланці з берегів Дніп
ра відвідали десятки міст і сіл 
братньої республіки, де відбу
лися хвилюючі зустрічі, про
йшли численні концерти.

Після поїздки по республіці 
всі учасники свята дружби по
вернулись в Ашхабад. 31 бе
резня в столиці республіки 
урочистим вечором завершили
ся Дні літератури і мистецтва 
України в Туркменській PCP.

(РАТАУ).

ЦІКАВО дивитися кадри старої кінохро
ніки, переглядати фотографії, в яких 

зафіксовано перші кроки нашої країни.
Разом з партією і комсомолом росла 

і міцніла організація юних ленінців.
Уявімо на хвилинку себе співучасника

ми тих далеких подій. Кадр за кадром, 
сторінку за сторінкою переглянемо літо
пис піонерських справ, повернемося до 
початку піонерського руху і в нашому 
степовому краї.

Двадцяті роки. По всій країні виника
ють дитячі комуністичні групи, які нази
вали себе «Юними Спартаками». Ім’я ле
гендарного героя античності діти обра
ли, як символ боротьби за щастя людей, 
за нове суспільство, як символ відваги 
та героїзму. На початку 1922 року ком
сомольська організація при 16-й друкар
ні Краснопресненського району /Аоскви 
створила перший загін юних піонерів.^

... Перші комуністичні групи дітей і 
підлітків на Єлисаветградщині були ство
рені комуністами та комсомольцями на 
початку 1923 р. в місті (при заводі 
«Червона зірка», друкарні і т. д.) і на 
початку 1924 р. на селі. В грудні 1923 р. 
почали діяти осередки «Юний Спартак» 
у школах м. Єлисаветграда №№ 1, 4, 6, 
12) не всі номери шкіл відповідають сьо
годнішнім, і при використанні даних для 
складання історії школи чи піонерської 
дружини необхідні додаткові дослід
ження). В той же час дитячий осередок 
виникає також при Гілетеноташлицькій 
школі № 2 (Маловисківський район), а в 
лютому 1924 р. комсомольська органі
зація с. Устинівки створила юнеекцію в 
складі ЗО чоловік. Один за одним вини
кають осередки в школі № 9 м. Єлиса
ветграда, у с. Каніж (Новомиргородськии 
район), починають діяльність перші піо
нери с. Тишківки (Новоархангельсьхии 
район). В грудні 1924 р. відбулася перша 
дитяча конференція в-с. Федорівці Ком- 
паніївського району.

Починаючи з 1925 р., заодяни піклу
ванню та допомозі комуністів і комсо
мольців. піонерські осередки організа-

ційно зміцніли, стали діяти цілеспрямо
вано і планово. Це відзначила перша за
гальноміська конференція піонерів Єли. 
саветграда. що відбулася на початну 
квітня 1925 р. На цей час у місті нара
ховувалося 43 піонерських загони, а в 
окрузі — 124, причому 60 процентів їх 
складу діти робітників і селян. Значно 
зросла громадська активність юних піо
нерів. В Устинівському районі діяли 6 
загонів, у яких працювали 284 дітей. Во
ни проводили вечори і читки для насе
лення, тримали зв’язок з частинами Чер
воної Армії, оідгунувалися на важливі 
політичні події. Шість загонів піонерів 
Компаніївського району (290 дітей) орга
нізували ігри та бесіди серед дітей, 
систематично випускали стінчасописи 

Сторінки літопису обласної піонерської організації 
(стінні газети), допомагали громадським 
організаціям, бібліотеці, влаштовували 
концерти художньої самодіяльності для 
населення.
ҐЧКРУЖНИЙ зліт піонерів, що зібразея 

в серпні 1929 р., відмітив, що піонер
ський рух переживає піднесення. Багато 
корисних справ характеризували діяль
ність піонерів. В місті вони влаштовували 
суботники на підприємствах, розповсюд
жували газети та політичну літературу, 
збирали паперову макулатуру і на за
роблені гроші передплачували державну 
позику індустріалізації країни, влаштову
вали екскурсії та агіткультпоходи. Ціка
ву роботу проводили загони при друкзр- 
ні, заводі «Віялка», школі N2 3 та ін.А 

' піонери 6-ої і 8-ої шкіл вели жваву ате
їстичну роботу, в дні релігійних свят вла
штовували антирелігійні вечори. На селі 
піонери брали участь у поході за вро
жай, знищували ховрахів, допомагали у 
підготовці насіння до сівби, у догляді за 
садами, пропагували сільськогосподар
ську літературу, організовували групи

по ліквідації неписьменності, вистави для 
населення тощо.

Однією з найважливіших справ міських 
піонерів була допомога селу. Насампе
ред слід було допомогти сільським ді
тям організувати цікаву роботу піонер
ського загону, придбати підручники та 
письмове приладдя для назчання, попу
ляризувати плани та рішення партії, вес
ти культосвітню роботу серед дітей.

Піонери округу внесли посильний 
вклад у боротьбу за перемогу культур
ної революції в нашій країні. У відповідь 
на звернення Всесоюзного і Вссукраїн- 

З SB ЖДИ НАПОГОТОВІ!
ського піонерських зльотів вони прий
няли зобов’язання посадити 88 тисяч 
дерев, виготовити 20 тисяч годівниць та 
шпаківниць, прочистити та протруїти 20 
тисяч пудів насіння для сівби, встанови, 
ти 1200 радіоприймачів, організувати 100 
технічних гуртків, зібрати по 100 кіло
грамів металолому на кожного піонера, 
передплатити державну позику, ліквіду
вати неписьменність 1500 чоловік, посла
ти на село тисячу зошитів і сто підруч
ників.
ТТОЧАТОК 30-х років буз для нашої 

країни періодом напруженої бороть
би за створення фундамента соціалістич
ної індустрії, фундамента соціалізму. 
Широко розгорнувся рух за виконання 
плану першої п ятирічки протягом чоти
рьох років, -- - ------ •
ГІіонерія не ...........
Міське бюро комуністичного 
руху при МК ЛКСМУ І секція народної 
освіти звернулися до всіх піонерів і шко
лярів із закликом включитися в похід за 
опанування технікою. Піонерські загони 
відповіли на заклик конкретними корис
ними справами. При допомозі робітни— 

за оволодіння 
могла стояти

технікою, 
осторонь, 
дитячого

ків створювалися технічні гуртки. В них 
діти вивчали різні машини, технологію, 
креслення ,електрику, радіо, фото- 
справу, виготовляли моделі.

Про свої досягнення загони рапортува
ли країні до 10-річчя піонерської орга
нізації. Один з загонів школи № 4, на- 
прилад, завоював право називатися іме
нем 10-річчя ЮП. Він провів чималу ро
боту, зокрема подарував сільським піо
нерам 100 книг. А піонери школи N2 15 
провели два походи по боротьбі з ховра
хами. Зароблені гроші — 52 карбован- *

ці — були передані у фонд оборони 
країни. Учні 9-ї школи створили піонер
ську кролеферму. На 620 карбованців 
вони придбали облігації державної пози
ки, а 51 крб. здали у фонд оборони. 
Іаких прикладів багато.
набула боппт^'ин особли0ого значення наоула ооротьба за врожай піомАпи лм. 
Уии°ПоЙГУіКНулися На потребу часу.чні Лелеківсьноі школи звернулися до 
участь'<уН^о'ппт (?.акпнно>я взяти антнвну 
липня <93.Г.Л.? «3 втратами врожаю. 7 
^мммопу Р прийняв"™ног° ня"‘таІ» 
>ч«’ь "іон.р",риніх°»ишгі?ай;,ї «ж 
ськихРі ^місьчіо?10* Десптки загонів, сіль- 
1 Нт,иї1СЬКИХ’ ВКЛЮЧИЛИСЯ В боротьбу 
допомагали0« П-,°кДарсьК7ИМИ шкідниками, 
ні його г?л2^ира-нн врожаю та охоро- 
мо^ий пепі«" ' рознраДання- а в зи-
Добрив ер °А Допомагали в заготівлі

Думи та устремління піонерів 30-х ро
ків, усі їх справи були пройняті живим у-і 
"?РЄоСОМ А° бурХЛИВИХ подій, якими 

ла адянська країна. Друга п’ятирічка, 
аводи-гіганти, будівництво Московсько

го метрополітену, освоєння Північного 
олюса, героїчні перельоти радянських
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ПЕРШЕ СЛОВО

€

Вони збиралися після 
робочої зміни, в субот
ній і недільний день. В 
Ленінській кімнаті цеху, 
на клубній сцені гуртува
лися слюсарі й верстат
ники, токарі й інженери. 
Одні приходили сюди з 
новою піснею, інші — з 
полум’яним словом пое
та. Репетиції, суперечки 
про репертуар майбут
нього концерту. Колек
тиви кожної бригади цеху 
хотіли бачити своїх пред
ставників у гурті самоді
яльних митців. До фести
валю готувалися люди 
різних поколінь. Культар
мійці заводського клубу 
намагалися допомогти 
робітникам в усьому — 
в цех йшов баяніст і хо
реограф, ті, хто розуміє
ться в майстерності ху
дожнього читання.

А невдовзі — концер
ти. В цехах, на сцені клу-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ----------- —--------- -
UUliniBIlIlIlIlIllliiinillllllllllllllllllinniniUIillillllllHilHIlIlllHIlIlilllllling

ПРО КВІТ ЗЕМЛІ
бу, Близько 150 учасни
ків заводського фестива
лю самодіяльного мисте
цтва були відзначені 
жюрі. Серед них — слю
сар механоскладального 
цеху Микола Ковальов, 
в репертуарі якого 
вились кращі пісні 
позиторів братніх 
публік. У колективі 
торів ливарного 
найвищу оцінку отримала 
співачка Алла Голобо- 
родько. Українські на
родні пісні, твори місце
вих композиторів у її 
виконанні знову з захоп
ленням приймалися ро
бітниками. В числі най
кращих читців був секре
тар комсомольської ор
ганізації заводу 
Книш.

І ось 31 березня 
заключний концерт 
водського фестивалю са
модіяльного мистецтва,

з’я- 
ком- 
рес- 
амз- 
цеху

Іван

на 
за-

який відбувся у обласній 
філармонії, зібралися 
сотні трудівників ремза
воду «Укрсільгосптехні- 
ка». Натхненно звучить 
голос читця - деклама
тора:

І пісню співаю 
про Леніна я

Про те, ян з’єдналась 
народів сім’я.

Нова, Україно, 
пишайсь і рости.

Веселкою □ небі сіяй 
, і цвіти!

Через весь зал на сце
ну проходять прапоро
носці — юнаки та дівча
та в національних кос
тюмах. Виконується літе
ратурна композиція, 
присвячена 50 - річчю 
утворення СРСР. А потім 
пісня «Ленінська зоря», 
яку створили кіровоград- 
ці композитор Олег Смо- 
лянський та поет Олек
сандр Шкабой. Виконав 
її народний хор «Барві
нок», В репертуарі цього

мистецького колективу 
знову з’явились нові піс
ні радянських компози
торів, твори місцевих 
авторів, пісні, які вже 
стали скарбами україн
ського фольклору. Пов
нота ансамблю, вираз
ність художнього підтек
сту свідчили про те, що 
хор, керований О. Смо- 
лянським, дійшов і знову 
до нового сходження у 
виконавській майстер
ності.

Про те, що самодіяльні 
митці ремзаводу напо
легливо готувались до 
заключного концерту 
фестивалю, свідчили і 
виступи співаків-солістіз. 
Тамара Осипова, Петро 
Богатько, Алла Голобо- 
родько, Микола Ковальов 
відрізнялись в тематиці 
своїх пісень, в тембрі 
звучання голосів. Але 
майстерність виконання 
кожного твору заслуго
вувала щоразу на похва
лу. В репертуарі цих спі
ваків були білоруські, 
російські, українські піс
ні, твори композиторіз- 
класиків.

Приємно відзначити, 
що у колективі худож
ньої самодіяльності по-

мітне місце займає тан- = 
цювальний ансамбль. Але д 
вже з перших номерів х; 
було видно, що танцю- ~ 
ристи не мають певного ~ 
досвіду. І тому танці у — 
виконанні жіночої групи — 
ансамблю були нечираз- 
ними в самій постановці — 
номерів, відчувалась блі- = 
дість в хореографічній =; 
підготовці. “

Варто подумати керів- 
никам заводського ко- = 
лективу і про підбір ре- — 
пертуару для читців-де- 
кламаторів. Бо на кон- ~ 
церті, нам здається, зі ~ 
своїми завданнями доб- ■= 
ре справились лише Па- ~ 
дія Колодєєва та Іван == 
Книш. =

Та о цілому концертна а 
програма самодіяльних а 
акторів ремзаводу, їх х: 
виконавська майстерність а 
була захоплюючою і ці- а 
кавою. З’явились нові а 
імена співаків, читців, — 
танцюристів і, безпереч- а 
но, надалі поруч з ними а 
стануть ще десятки но- а 
вих аматорів самодіяль- а 
ної сцени. Бо до творчих а 
пошуків їх знову кличе а 
фестиваль. 4

М. ВІНЦЕВИЙ. а 
м. Кіровоград. =

23235301000000002323535301235348235353232302534853482353234800234853482353532301235323232348530253234823232353230000535323484853010102

тільки
РАЗ
В ЖИТТІ

Кажуть, що справжнє кохання буває лише один 
раз в житті. Чи справді це так?

Той, хто побував на вечорі-диспуті в Кірово
градському технікумі радянської торгівлі, мав 
можливість почути думки з цього приводу юнаків 
і дівчат, які темою свого диспуту обрали вічне 
і хвилююче питання — «Про дружбу, товаришу
вання і любов»,

В технікумі стало традицією проводити подібні 
диспути, вечори відпочинку. Лише цього року їх

проведено вже декілька і завжди в учнів вони 
користуються великим успіхом. Адже в товари
ській суперечці зіткнути різні погляди і переко
нання на питання, що всіх хвилюють — найкра
щий шлях дійти істини.

І цього разу диспут пройшов у жвавій і цікавій 
розмові.

З стор»

Ґ------ттЕЩОДАВНО канадська 
•Н. газета «Оттава сітізвніі 
опублікувала статтю про ви
гідний бізнес, котрим стала 
для багатьох дільців в СПІД 
торгівля кров'ю. АПН про
понує увазі читачів виклад 
цієї статті.

Американці не так давно 
з жахом дізнались про те, 
що постачання лікарень і 

і клінік консервованою кро
в'ю для переливання стало 
досить прибутковою галуз
зю діяльності вправних 

! дільців, з вини яких^щорічно 
гинуть тисячі людей.

Громадськість вимагає 
ввести державний контроль 
за донорськими 
котрих в США

пунктами, 
нараховує-

П DS.IPW
БІЗНЕС

соколів, вибори до Верховної Ради 
СРСР... Країна зміцнювала свою оборо
ноздатність, і піонерські дружини все 
більше уваги приділяли здачі піонерами 
норм БГПО та БГСО, вели велику роботу 
по ознайомленню дітей з героїчними 
подвигами батьків, з революційними та 
бойовими традиціями радянського на
роду.
ТТІОНЕРИ росли палкими патріотами 

Батьківщини. 1 коли ворог посягнув 
на її свободу, піонери були поруч з її 
захисниками, з борцями за визволення 
.тимчасово окупованої території. Відомі 
■десятки подвигів юних героїв Кірово- 
градщини. Незабутніми залишилися іме
на Феді Шепеля, Яші Матвієнка, Вані 
ЛЗрченка, Вані Коваленка (с. Підлісне 
Олександрівського району), братів Мар- 
кітан (м. Кіровоград), Аліка Синицького 
(ст. Помічна), та інших.

Юні ленінці допомагали підпільникам 
Кіровограда, Аджамки, Піщаного Броду, 
інших сіл і районів області, всіляко 
сприяли воїнам і партизанам при визво
ленні території області від німецько-фа
шистських загарбників. Ще палало 
полум’я війни, щойно був визволений 
Кіровоград, а піонери міста з ентузіаз
мом приступили до впорядкування на- 
лівзруйнованого Палацу піонерів. Мину
ло лише три місяці, і вже розпочали 
роботу гуртки художньої самодіяльності, 
якими було охоплено понад 300 дітей. 
Більше 30 концертів влаштували вони 
Для поранених воїнів і населення лише 
протягом двох—-трьох місяців.

Відразу ж після визволення області від 
Тимчасової онупації відновилась діяль
ність загонів І дружин. З ножним роном 
вона все більше І більше поліпшувалась. 
Відбудова зруйнованого війною госпо
дарства, розвиток промислового і куль
турного будівництва, піднесення сіль- 
>кого господарства — жодна важлива 

вправа країни не залишалася без по- 
Сильної участі піонерів. Поліпшилась ді
яльність обласної організації в справі 
політичного гарту дітей, виховання їх на 
революційних і трудових традиціях на. 
Р°ДУ, в дусі любов* і відданості Батьків
щині. партії.

ться зараз майже шість ти« 
сяч. Однак, приватні фірми 
і навіть деякі державні ор
ганізації виступили проти 
внесеного в конгрес законо
проекту. Наприклад, пред
ставник департаменту охо
рони здоров’я, освіти і со
ціального забезпечення за
явив, що «не можна втруча
тись в приватне підприєм
ництво».

В Сполучених Штатах кров 
є звичайним предметом ку- 
півлі-продажу. В основ
ному її купують у бідняків, 
котрі втратили надію одер
жати роботу, у наркоманів, 
у в’язнів. Купляючи кров по 
ціні 5 доларів за пінту 
(близько 500 грамів), під
приємці продають її в 2—З 
рази дорожче. В свою чергу 
піднімають ціни і лікарі. 
Нещодано одна із клінік 
Каліфорнії надіслала раху
нок вдові померлого пацієнт 
та, якому робили пересадку 
серця. Лише за консервова
ну кров лікарня запросила 
декілька тисяч доларів!

В крові, яку поставляють 
в лікарні, містяться інколи 
різні хворобливі бактерії. 
Дослідження, проведені до
ктором Алленом із Стен- 
фордського університету, 
показали, що найчастіше в 
консервованій крові, взятій 
у хворих людей, зустрічаю
ться збудники гепатиту (за
палення печінки). Він заявиз, 
що щороку з-за цього гине 
до десяти тисяч американ
ців, а ще 75 тисяч чоловік 
стають інвалідами.

Багато експертів вважають 
дані Аллена явно занижени
ми. Вони вказують, що піс
ля переливання крові що
року гине близько 35 тисяч 
і захворює близько півміпь- 
йона американців.

Можливість вмісту збудни
ка гепатиту в крові змуче
них злиднями людей, котрі 
продають свою кров за до- 
лаРи, дуже висока. І ще 
більше можливості зарази
тись гепатитом при перели
ванні крові алкоголикіз і 
наркоманів, куплене? в мі
ських трущобах чи в тюр
мах.

Зараження гепатитом під 
час переливання крові є 
смертельним, як правило, 
для тих, кому більше сорока 
років. Ніяке лікування і ніякі 
ліки не приносять ПОВНОГО 
одужання. Але, незважаючи 
на це, щосуботи до семи 
годин біля дверей донор
ських пунктів в Нью-Йорку, 
Чікаго, Сан-Франціско, Лос- 
Анджелесі і в інших містах 
шикуються величезні черги 
тих, хто може Заробити де
кілька доларів, лише про
давши свою кров.

(АПН — «Оттава — 
сітізен»).

Н. ТАНІРБЕРГЕНОВ,
студент педінституту імені 0. Пушкіна.

ЗАРАДИ 
ЯСНИХ 
ПОЛУДНІВ

ДИТЯЧИИ САДОК «РАДУГА?. ВВА
ЖАЄТЬСЯ ОДНИМ З КРАЩИХ В 
КІРОВОГРАДІ. ТУТ ВИХОВУЮТЬСЯ 
ДІТИ РОБІТНИКІВ ЗАВОДУ «ЧЕР
ВОНА ЗІРКА», ПРИБИТИ ЛЮБОВ 
ДО КРАСИ, ОДКРИТИ ЇМ БРАМИ 
В СВІТ ЩАСЛИВИХ ПОЛУДНІВ — 
ТАКА МЕТА КОЛЕКТИВУ ВИХОВА
ТЕЛІВ «РАДУГИ», ЯКІІИ ОЧОЛЮЄ 
МАРІЯ ІВАНІВНА ШЕЛГУНОВА.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА.

Активно включилися піонери Кірооо- 
градщини у Всесоюзне змагання піонер
ських дружин, присвячене 90-річчю з 
дня народження В. І. Леніна. В Кіроьо- 
граді воно проходило під девізом: «Да
мо країні 90 піонерських сівалок». Свого 
слова піонери дотримали. З зібраного 
ними металевого лому червонозорівці 
виготовили піонерський подарунок Бать
ківщині. Сотні піонерських загонів об
ласті виборювали право називатися «су
путником семирічки».
ТТИНІ, готуючись до свого піввікового 

ювілею, червоногалстучна піонерія 
впевнено крокує маршрутами Всесоюз
ного маршу піонерських загонів «Завжди 
напоготовії». Разом з піонерами всього 
Радянського Союзу на марші знаходи
ться 3892 загони з 710 дружин Кірово- 
градщини. Є про що доповісти Батьків
щині піонерам Кіровограда. Дружина 
ім. Миколи Островського (школа N5 26) 
розгорнула боротьбу за міцні і глибокі 
знання, і.

Дружина ім, Ю. К. Глібка (школа 
№ 13) залучила до роботи в предметних 
і творчих гуртках майже всіх піонерів.

Піонерська організація країни з гід
ністю виконує визначене їй Програмою 
КПРС завдання — прищеплювати дітям 
любов до праці, до знань, формувати 
молоде покоління в дусі комуністичної 
свідомості та високої моралі.

Натхненно і заклично звучать заключні 
слова з постанови ЦК КПРС «Про 50-річ- 
чя Всесоюзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна»: «Хай завжди метою 
і високим змістом життя та діяльності 
Всесоюзної піонерської організації ли
шається бойовий девіз «До боротьби за 
справу Комуністичної партії Радянського

Піонерія1 Кіровоградщини завжди несе 
серці цей святий девіз.

А. РОЗЕгіБЕРГ, 
кандидат педагогічних наук, стар
ший викладач Кіровоградського 
педінституту ім. О. С. Пушкіна.

Союзу будь готовий!»

в
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С'И^’РТ
БЕЗ ВІДКРИТТЯ СХОДЖЕННЯ

Перший футбольний матч, який відбувся 2 квітня 
на стадіоні СК «Зірка», не виявив переможця. Суд
дівський протокол занотував нічию — 0:0.

Господарі поля ще в першому таймі, коли за гру 
рукою в штрафному майданчику було призначено 
пенальті, мали нагоду відкрити рахунок, але воротар 
жданівського «Металурга» виявився щасливішим за 
Г. Ковтуна. Взагалі перший тайм пройшов з деякою 
територіальною перевагою «Зірки». Та влучних ударів 
по воротах суперників майже не було. Гості активі
зувалися у другій половині гри. 1 захисникам «Зірки» 
довелось працювати з повним навантаженням. На
прикінці гри м'яч мав побувати у воротах • наших 
земляків. Та блискавична реакція воротаря О. Іоио- 
ва врятувала команду від поразки.

Взагалі гра була нецікавою. Футболістам ще бра
кує багатьох технічних компонентів,.тактичної вираз
ності, волі до перемоги. Звичайно, це можна пояснити 
початком футбольного сезону. І тому будемо споді
ватись, що це не кращий матч «Зірки».

В наступному турі 6 квітня «Зірка» врий матиме 
на своєму полі горлівськин «Шахтар».

В. СУРЖАІІ.

З ЦИГАРКОЮ

Станіслава Коконова в Кіровограді знають як одно
го з провідних майстрів парашутного сперту. Мину
лого тижня він здійснив свій тисячний стрибои в 
небі.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

БАСКЕТБОЛ

ДУБЛЬ ОДЕСИТІВ
П’ять днів у спортивному залі за

воду тракторних гідроагрегатів 
проходила першість Унраїни з бас- 
нетбола серед неманд дитячих юна
цьких спортивних шніл Міністер
ства освіти УРСР.

У Кіровоград на фінал зібрались 
по шість команд юнаків та дівчат, 
які зайняли перші місця у своіх зо
нах: дівчата Дніпропетровська, Ки
єва, Миколаєва, Івано-Франнівсьна, 
Кіровограда та Одеси, юнаки з 
Дніпропетровська, Києва. Запоріж
жя, Житомира, Севастополя та 
Одеси.

Вже з перших зустрічей стало 
ясно, що найбільш підготовленими

виявились спортсмени Дніпропет. 
ровсьиа І Одеси. Саме вони і вели 
боротьбу за призово місце. Коман
ди дівчат з Дніпропетровська і Оде
си між собою зіграли внічию з 
рахунном 39:39, а всі наступні зу
стрічі вони виграли. Але за кра
щою різницею м’ячів чемпіонами 
Унраїни стали одесити. На друго
му місці баскетболістки з Дніпро
петровська. На третьому — спорт
смени Миколаєва.

Серед юнаків велась оперта бо
ротьба між номандами Дніпропет
ровська і Одеси. Та коли ці нонан. 
ди зустрілись між собою, одесити 
(вони грали зібрано, поназуючи

добру техніку володіння м’ячем) 
своїх суперників перемогли з ра
хунком 61:48. Треба сказати, що 
баскетболісти Одеси не зазнали 
жодної поразни і набрали десять 
очон із десяти можливих.

На другому місці спортсмени 
Дніпропетровська, на третьому — 
баскетболісти міста Києва.

Невдало виступили баскетболіс
ти Кіровограда, які програли всі 
зустрічі, зайнявши останнє шосте 
місце. Вони поступились спорт
сменам Дніпропетровська (63:40), 
Києва (43:37), Миколаєва— (41;23), 
Івано-Франківська (44:33), Одеси 
(56:21).

Рахунок наглядно поназус, що 
кіровоградські баскетболістки сла
бо підготувалися до фінальних 
змагань,

г, толок.
м. Кіровоград.

Коли людині і 4 — 16 ро
ків, вона не задумується 
над тим, що е 40—50 /гоже 
захворіти серцево-судинни
ми хворобами, хронічним 
бронхітом, туберкульозом. 
Думки підлітка зайняті 
більш захоплюючими реча
ми, але не слід забувати, 
що здійсненню юнацьких 
мрій і планів може пере
шкодити звичайна цигарка. 
Вона’надзвичайно згубно діє 
на підростаючий організм.

Під час куріння в дихальні 
органи потрапляє багато 
шкідливих речовин: нікотин, 
синильна кислота, аміак, 
ефірні масла, вуглекислий і 
чадний газ, органічні кис
лоти.

Існує поширена думка, що 
з цигаркою краще працюс- 
ться, легше думається, але 
це не так. Кожна робота 
вимагає посиленої подачі 
кисню до працюючих орта-1 
нів, а тютюновий дим меха
нічно виштовхує його з по
вітря, яке вдихається, вна
слідок чого виникає загаль
на нестача кисню. Під дією 
нікотину звужуються крове- 
носні судини мозку, що ве
де до ослаблення пам’яті, 
з являються кволість, голо
вокружіння, зниження пра
цездатності, виникеє трива
ле роздратування і пригні
ченість.

Той, хто дружить з цигар
кою, не може розраховува
ти на значні успіхи в навчан
ні, в спорті .ніколи не стане 
альпіністом, космонавтом, 
льотчиком.

У людини, яка курить, від
бувається переродження 
серцевих м'язів. Серце пра
цює з перевантаженням і 
може за добу робити на 
20—25 тисяч скорочень 
більше, ніж серце людини, 
котра не палить цигарки.

Існує зв'язок між курін
ням і захворюванням на ту
беркульоз легень, хронічний 
бронхіт. Під впливом ніко
тину може, виникнути зала-, 
лення шлунку, кишечника 
тощо.

Часто хлопчаки курять по
хапцем, прагнучи, щоб ніхто 
не побачив, але це ще гір
ше, бо при швидкому зго
рянні тютюну в організм 
потрапляє вдвічі більше ні
котину. Підлітки здебільшо
го намагаються викурити 
цигарку до самого кінця, а 
саме там і знаходиться най
більше шкідливих речовин.

Про отруєння тютюновим 
димом слід пам’ятати всім: 
дітям підліткам, дорослим, 
Дорослі дуже часто і є при
кладом нездороеих звичок 
для підростаючого поколін
ня. Особистий приклад стар
ших найбільше переконли
вий. Отож, про це не повин
ні забувати ечитєлі, лікарі, 
батьки. Не проходьте мимо 
хлопчика чи підлітка, який 
бавиться цигаркою. Ваше 
слово може врятувати і збе
регти здоров'я, силу, красу, 
перетворити в дійсність юна
цькі мрії і плани.

С. МАЛА, 
працівник обласного Бу
динку санітарної освіт».

ДІЯЛИ 
РОЗВІДНИКИ 

І САНІТАРИ
Поряд з нормативами та вимогами по 

фізичній підготовці у новому комплексі 
ГПО визначено і програму, по якій юна
ки та дівчата мають скласти заліки з ци
вільної оборони. Кожному потрібно зна
ти про уразливі фактори ядерної та 
хімічної зброї, індивідуальні засоби за
хисту і вміння користуватися ними, го
динне перебування у протигазі, вміння 
діяти за сигналами цивільної оборони. 
Під час спеціальних занять майбутні 
значкісти будуть подавати практичну до
помогу «потерпілими в зоні ураження, 
продемонструють, як вони вміють пра
цювати з приладами радіаційної та хіміч
ної розвідки, як навчилися будувати 
укриття, проводити санітарну обробку 
тощо.

Тож поряд з складанням заліків на 
перекладині, на легкоатлетичних май
данчиках робітники кіровоградської фаб
рики «Побутмеблі» приступили до за
нять із цивільної оборони, 3 ними пра
цювали громадські активісти А. Рубо, 
В. Корчієнко, М. Дудник, І. Кріпак, Г. Ле-

га, Т. Руденко. Вже перед складанням 
заліку більшість робітників засвоїли всю 
програму занять. Наприклад, старший 
майстер зміни Микола Захарченко, май
стри Марія Дудник то Ніна Тініченко е 
своїх особистих планах наперед розписа
ли конкретно, що і як треба буде вико
нувати їм під час здачі нормативів. Вони 
і інші їх друзі впевнено знали свої обо
в'язки. І вже під час показового навчан
ня високу оцінку отримали С. Завітрен- 
но, О. Сосулятіна, П. Катеринич, Н. Тю
ков. Добре діяли командир рятувальної 
групи М. Дудник, начальник санпоста 
Л. Семенова, командир ланки захисних 
споруд Г. Корня, командир протипожеж
ного відділення М. Постильняк. 105 ро
бітників підприємства склали нормативи 
з" цивільної оборони на значки ГПО по 
III, IV, V ступенях комплексу.

І. СКРИННИК, 
наш громадський кореспондент.

Учні Ноогороднівсьної середньої школи К: 1 почади підготовну до скла
дання нормативів нового комплексу ГПО. Проба сил відбулась на бігових доріж
ках, в спортивному залі. А в гуртку початкової військової підготовки лейте
нант запасу Василь Васильович Куланов згуртовує тих. хто незабаром вийде 
на вогневий рубіж, щоб снласти залік з нульової стрільби.

На ^німну: В. В. КУЛАКОВ проводить чергове заняття з дев’ятинлас- 
НИ НО МИ•

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 5 КВІТНЯ. ПЕР 

ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (ГЛ). 9.45 — Для
шнолярів. «Спортивна аз
бука». Бокс. (М). 10.15 —
♦Дівчина Тянь-Шаню». Ху
дожній фільм. (М). 11.40 —

«Комуніст і час». (М). 12.10
— Концерт лауреатів між
народних конкурсів. (М). 
13.00 — Чемпіонат СРСР з 
баснетбола. Чоловіки. ЦСКА
— «Динамо» (Тбілісі). (Віль
нюс). 14.40 — Новини. (М). 
16.55 — Програма передач. 
(Кіровоград). 17.00 — «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Тележурнал «Про
грес». (К). 17.50 — Мульт
фільм «Казка мовиться». 
(К). 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.15 — «За ряд. 
нами партійних накрес
лень». (Кіровоград). 18.30
— Фільм-нонцерт «Завтра 
свято». (Н). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
К). 19.35 — Новини кіно
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екрану. (К). 20.45 — ‘На
добраніч, діти!». (И). 21.00
— Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове теле
бачення. «Тіні зникають 
опівдні», ’телевізійний бага
тосерійний художній фільм. 
6 серія. (М). 23.00 — Кубок 
володарів кубків європей
ських країн. Півфінал. 
• Динамо» (Берлін) — «Ди
намо* (М). (Берлін). 23.45
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Телсвісті. (К). 11.10 —
Фільм-нонцерт «Симфонія 
Нізамі». (К). 11.35 — Шкіль. 
ний екран. Історія для
Йчнів 10 класу. (К). 16.05 — 

рограма передач. (М).

16.10 — «Природа Уралу».
Навчальна передача з ге
ографії. (М). 16.50 — «Елек
троліз». Навчальна переда
ча з фізики. (ГЛ). 17.15 —
Для школярів. Концертний 
зал телестудії «Орлятко». 
(М). 18.00 — Новини. (М).
18.10 — «Наука — сьогод
ні». Науково-пізнавальна 
програма. (М). 18.40 — На
родний артист СРСР Олек
сандр Огнівцев. (М). 19.15
— «Розповіді про театр», 
(ГЛ) 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — геле-
альманах «Черемош». (Чер
нівці). 22.15 — Концерт ор
кестру народних інстру
ментів Харківського інсти
туту мистецтв їм. Котля

ревського. (Харків). 22.45 — 
Вечірні посини. (К).

ЧЕТВЕР, 6 КВІТНЯ. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Кольо
рове телебачення. «Доля 
жінки». Художній фільм. 
(М). 11.50 — «Індустрія
океану». (М). 12.20 — Грає 
естрадно-симфонічний ор
кестр. (М). 12.50 «Завтра 
починається сьогодні» Те
ленарис. (М). 13.20 —’ На
вини. (М). 16.55 — Програ. 
ма передач. (Кіровогоад). 
17.00 — «Піонерсьний са
лют». (Львів). 17.30 — «На 
ланах республіки». (Воро
шиловград). 18.00 — ін
формаційна програма 
«День за Днем». (Кірово
град). 18.30 — Кінонарис 
«Бела Руденко». (К). 19 00
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19 20 - Худож. 
Ній Фільм «Пригоди Тома 
Сойера». (К). 20.45 - «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
9Ї ™Прог£ама *Члс». (М). 
ип.?.?г>“'т^ОіЛьсропо 7епсба- 
чення. «Тіні зникають опів- 
дні»г Телевізійний багато
серійним художній фільм 

7 серія. (М). 22.35 — Тан
цювальний зал. (М). 23.05
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00
— Програма передач. (М», 
»6.05 — «Магнітні власти- 
пості речовини». Навчаль» 
'^програма з фізики. (МУ- 
16.30 — «Актуальні проб
леми науни ' техніки». (М).
,, —. Для школярів,

«маленькі співці великого 
хору». (М). 17.30 -• «Здо
ров я». Науково-популярна 
програма. (М). 18.00 - Ис-> 
ииии, (М). 18.10 - Кольо» 
рове телебачення. «Ваша 
Думка»; (М). і9.оо _ «ле; 
кінський університет МІЛЬ» 
КОНІВ». (М). 19.30 - Кольо
рове телебачення. Е. Ма
нов. «Молодожон». Теле
спектакль. (М). 21.00 —:
Програма «Час». (М). 21.30

Телефільм «Син паро?
(К), 22.10 — Хоной-

«Динамо» (К) - «Сибір*
(Новосибірськ). 22.45 — Не» 
мірні новини. (К). >

Про можливі зміни и 
програмі яас повідомллтй 
диктори радіо і тслеб^ 
’ІСННЯ.

Редактор В; ПОГРІБНИЙ.
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