
„ЧЕРВОНА СУБОТА“:
ЇГРАЦЯ НАТХНЕННА

ОБСЯГ РОБІТ ВИЗНАЧИЛИ
Старанно готуються до «червоної суботи» комсо

мольці і молодь радгоспу -Шарівськил», де секрета
рем комсомольської організації Михайло Картнлян. 
Штаб но проведению суботннка вже визначив обсяг 
робіт. Того дня загін молодих механізаторів вивезе 
на ноля понад 300 тонн органічних добрив. Ударники 
комуністичної праці молоді трактористи Валерій 
Оліфірсико, Стонав Щербань, Віктор Цнмбал сіяти
муть кукувудзу. А молоді доярки, серед яких нині 
високих надоїв добивають, я комсомолки Галича Со
ляний, Галина Козлова, Євдокія Цнмбал, вирішили 
Відправити до молокоприймального пункту 50 цент
нерів молока.

У фонд п'ятирічки трудівники радгоспу перераху
ють 1600 карбованців.

Е. ВАСИЛЕНКО.
Олександрійський район.
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У ПЕРЕРВІ між роботою молоді механізатори 
зібрались па свої бригадні комсомольські збори.

Хлопцям вирішувати сьогодпі, чи рекомендують во
ни свого однолітка, товариша по роботі до вступу в 
кандидати в члени КПРС. Хвилюється юнак. Та рап
том, з усіх вуст упевнене:

— Не підведе! Віримо?
1 в цих словах — портрет молодої людини, її ще 

недовга, але вже означена вірним шляхом біогра
фія, риси характеру, успадковані від кращих лю
дей, виховані в колективі.

Коли ось так, одностайно, говориться па зборах- 
«Віримо!», то не означає, що 8 організації добре зда
ють одне одного, справді цікавляться життям кож
ного, що не лише показники в роботі, а весь ком
плекс виробничих, індивідуальних якостей, ставлен
ня до товаришів і громадських доручень, моральні 
риси визначають цінність молодої людини. її місце 
в житті колективу. 
Та буває і навпа
ки. В Кіровоград
ському МИТУ №6 
урочисто пройшов 
випуск. Вчорашні 
учні стали біля' 
верстатів. Та не 
минуло і двох мі
сяців. як однії з 
лих сів на' лаву 
гідсудипх.

Шс один учень 
нього МИТУ -хо
див» у відмінни
ках. Йому за не 
ТІІЯЕ.ТЯЛНСЬ і честь 
і шана. А 
.’.загалі окрім 
: ІГ.СЯ Бо тут

Марія Дзіна — колгосп імені Ча
паева Добровеличківського району 
—1179;

Єлизавета Козар — колгосп 
«Дружба» ОнусЬріївського району 
— 1168;

Валентина Чорна — колгосп імені 
Ульянова Олександрійською райо
ну — 1154;
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За три місяці надоїли не кожну 
корову кілограмів молока:

Надія Говорун — колгосп імені 
Ульянова Голованівсько! о району 
— 1246;

Ольга Козаченко — Несватківсь- 
кий відділок радгоспу Друюго іме
ні Петровського цукрокомбінату 
Одецсандрівського району — 1234;

• і ________________________

Лідія Кириченко — колгосп «Шлях 
Леніна» Онусрріївського району — 
1097;

Надія Костюченко — колгосп 
«Шлях Леніна» Онусрріївського ра
йону — 1054;

Антоніна Лавсцька — колгосп 
«Дніпро» Онуфріїаського району — 
1052; х

іЖЖСЇІ-S!

«Репро- 
району

на кож-

Надія Трстякова — колгосп «Пер
ше травня» МалоЕисківсокого ра
йону — 1042;

Ніна Згривець — радгосп 
дуктор» Кіровоградського 
— 1024;

Понад тисячу кілограмів
ну нороеу у першому кварталі на

доїли також мо
лоді майстри ма
шинного доїння 
Катерина Локотош 
з колгоспу імені 
Кірова Долинсько- 
го району, Галина 
Скічко із колгоспу 

Знам’янського ра-імені Шевченка
йону, Олександр Пастернак із кол
госпу імені Свердлова Олександрів- 
ського району, Надія Романюк із 
колгоспу імені Ілліча ОнугЬріївсько- 

■ го району та Валентина Тарасенко із 
колгоспу імені Жданова Світловод- 
ського рейону.
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В ОБКОМІ
ЛКСМ У
І) ИСТУПОМ про дальше 

поліпшення організа
торської роботи РК, МК, 
ОК ЛКСМ України та зав
дання обласної комсо
мольської організації, що 
випливають з рішень груд
невого (1973 р.) Пленуму 
ЦК КПРС розпочав семінар 
завідуючий відділом орга
нізаційно-партійної робо
ти обкому Компартії

ФОРМИ >; „
І МЕТОДИ-IX ДІЄВІСТЬ
• ТРИ ДНІ ТРИВАВ СЕ

МІНАР ПЕРШИХ СЕКРЕТА
РІВ МІСЬККОМІВ ТА РАЙ
КОМІВ ЛКСМ УКРАЇНИ

України М. Т. Кондрзтен- 
но. Важливу теллу висвіт
лив заступник завідуючого 
відділом пропаганди і 
агітації обкому Компартії 
України М. А. Каліч — 
«Актуальні проблеми іде
ологічної роботи партії на 
сучасному етапі».

Про організаційно-полі
тичне зміцнення первин
них організацій, удоскона
лення стилю і методів ро
боти комітетів комсомо
лу в СЕІГЛІ рішень XXII 
з'їзду ЛКСМ України по
вів широку розмову пер
ший секретар обком/ 
ЛКСМ України М. Скляни- 
ченко. Ця тема стала об’єк
том жвавого и ділового 
обговорення серед учас
ників семінару.

Другий секретар обкому 
комсомолу А. Новицький 
сконцентрував увагу пер
ших секретарів на завдан
нях комсомольських орга
нізацій по гідній зустрічі 
XVII з'їзду ВЛКСМ, 50-річ- 
чя з дня присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна.

Важливою подією під 
час ргобоїи семінару стала 
зустріч з членами бюро 
обкому Компаотії України. 
На цій зустрічі виступив 
перший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак.

З ПЕРЕДОВИХ РУБЕЖІВ
ПІЗНАННЯ
На Кіровоградщині розпочалися Дні науки, 
присвячені 250-річчю Академії наук СРСР

ІДЕАЛ

Земля зустріла гостей сяйвом усмі
шок, квітами, дружніми рукостискання
ми. На п 
небес, в ;
сніжний 
затишна

• щирості, 
приймають 
Цього дня на льотному полі кіровоград
ського аеропорту представники громад
ськості обласного центру зустрічали де
легацію вчених з інститутів Академії 
наук УРСР, що прибули в нашу область 
на Дні науки.

— Вже стають доброю традицією від- 
відннп нашого степового краю діячами 
передових рубежів пізнання — науков
цями, — сказав, вітаючи гостей, голова 
правління обласної організації Това
риства «Знання», ректор педагогічного 
інституту імені О. С. Пушкіна Ф. Г. Ов
чаренко. — Трудящі .міст і сіл Дуірово- 
градшини завжди з нетерпінням чека
ють на ваші лекції, виступи, доповіді, з 
цікавістю знайомляться з вашими пові
домленнями. Піші ж інтерес до них 
особливий: всі мя готуємося гідно від
значити 250 річчя Академії наук СРСР. 
Цій даті присвячені і Дні науки, які роз
починаються сьогодні в області. Ласка-

іротпвагу розбурханому холоду 
яких годину пробирався біло- 
ЯК-40, тут панувала особливо 

атмосфера теплоти, приязні, 
яка завжди буває там, де 

дорогих, близьких людей.

по просимо, шановні друзі, на нашу зем
лю. Ви скрізь будете бажаними, дороін- 
мн гостями!

Цього ж дня, 9 квітня, делегація вче
них у складі доктора фізико математич
них наук М. С. Соскіна, доктора техніч
них наук Л. О. Коздобн, доктора біоло
гічних наук О. І. Колоші, кандидата еко
номічних наук А. Л. Псковського, 
кандидата біологічних наук А. І. Ліха- 
чова зустрілася з обкомі партії з керів
никами області, поклала квіти до пам’ят
ника В. 1. Леніну. Надвечір гості висту- 
нили з-лекціями перед учням::, студен
тами. робітниками, працівниками уста
нов Кіровограда.

Одна з таких лекцій відбулася і в пе
дагогічному інституті імені О С. Пушкі
на. Студенти вузу, викладачі з великою 
цікавістю слухали виступ доктора фізи
ко- математичних наук, завідуючого від
ділом Інституту фізики А11 УРСР М С 
Соскіна. Тема розповіді вчено о — Ла
зери та їх застосування». Про інтерес 
до лекції свідчать численні запитання, 
які поступили від слухачів.

Дні науки тривають. Зараз вчені ви
їхали на зустріч з трудівниками районів 
області.

і

КОСТІ В АЕРОПОРТУ,
♦от® В. КОВПАКА.

чим 
занять живе хлопець, піхто не ніка- 
рідко заслуховуються звіти ттро вп- 

•<н>ну роботу, погано пракінкується залучення -ояа- 
хів і дівчат до занять у секціях і гуртках, не ве
деться облік виконання комсомольських доручень. 
Виховний процес в комсомольській організації учв- 
-шща пушено на самоплив Звідси й результати: 
вчорашній відмінник сьогодні — карний злочинець.

Виховати в собі кращі риси радянської людини — 
твій обов’язок. «Бути високоідейною і морально 
чистою людиною — красивою думками і справами 
своїми, красивою і в праці, і в побуті — ось до чо
го повніші нрагіїстч кожен юнак, кожна дівчніга». 
— говорив на XXII з'їзді ЛКСМУ перший с.кретар 
ЦК Компартії України В. В. Щербіщькиїі.

За орієнтир нам служить комуністичний ідеал. 
Ного велика приваблююча сила і життєвість поля
гають у тому, що він поєднує в собі науковість з 
революційністю. свою емоційну піднесеність •■•.єр ає 
із закономірностей нашого сьогодення. Б ньому, 
вперше в‘історії, відтворене майбутнє.

Вихованню високоморальної людини присвячена 
робота багатьох комсомольських організацій. Мо
ральний кодекс будівника комунізму, що проголо
шує відданість справі комунізму, любов до соїіігііс- 
тпчиої Батьківщіпш. сумлінну працю на благо с;.с- 
ііі.іьсіва. вчео' :сть громадського обов’язку,
колективізм, взаємну повагу між людьми, чесність 
і правдивість, моральну чистоту, скромність, взає
моповагу в сім’ї, непримиренність до недоліків. — 
цей кодекс став однією із складових життя біль
шості комсомольсько-молодіжних виробничих колек
тивів. Доброю школою виховання стали гуртки - Бе
сіді! пію комуністичну 
діє 122. і де навчається

■ чаг. лекції, яких лише 
півтори тисячі. Цьому 
лоді в громадському 
спортом, в гуртках художньої самодіяльності. • да
ні вечори відпочинку, іітературиі диспути тощо

Проте, далеко пе все зроблено V багатьох -. тисо- 
мо.іьськнх організаціях Бо про яку якість ви: г юї 
роботи може йти мова. коли, наприклад, хомст.моль- 
"і із заводу «Червона зірка» потрапляжггь у втгеє 
резннк. холи грубі порушевия правопорялкх викли
кані алкогольним одурманенням. мають мїс.-.е в міс
ті Олександрії, в колгоспах їм X 
сапдг.івс^ого та «Дружба» Долянллого »айо.іІБ. 
і о. ні в 1 Іпвоапхангельському районі сдия е.мьсь- 
ких клубів ОСЬ уже рік як перство! ЄНО !3 склад 
інвентаря...

Виховання високих моральних є.коспі у молодої 
людини — не другорядне питання. Високе мовєдь- 
иїсть — це і патріотнім і прг’іьовнтість. і нгтслскт, 
і тире кохання. Цс — бій міщанству іидивідуаліз- 
му. користолюбству, моральній л■:>;• .,.;ост:. Тому 
воно повинне стояти на одному з перших м едь у 
планах роботі) комсомольських організаа й г.гк.?н- 
ннх та міських комітетів koscomo.iv Слід -,:;.жд:і 
пам’ятати слова Ілліча про те. і«о в • сг :л кому
ністичної моральності лежи і ь соротьОа зз • • ■•■•••• .єн- 
ЯЯ І ЗВРПІИАПїкт '

мораль». котрих в області 
понад 3 тисячі юнаків і діе

за минулий рік •прочитано 
сприяє і активна участь мо- 
жіпті колективів, заг.яггя
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Т>ІН ЩЕ зовсім недавно працював ра- 
*7 зом з нами за верстатом, в степу, 
сидів за одним столом з книгою, а нині 
— воїн. Приходять в комітет комсомо
лу листи від командирів: «Ми вдячні вам 
за виховання патріота своєї Вітчизни. В 
тому, що колишній ваш вихованець те
пер відмінник бойової та політичної під
готовки, чимала заслуга і комсомольсь
ких активістів». А батькам теж: «Спасибі 
за синаї»

Так , від того, якою дорогою йшов 
майбутній воїн перед службою солдат
ською, залежить багато. Ось чо/лу робо
та комсомольських організацій по війсь
ково-патріотичному вихованню молоді 
набуває такого великого змісту.

Ми горді з того, що в Збройних Си
лах СРСВ сформувався воїн нового ти
пу, воїн-громадянин, який вихований на 
революційних, бойових і трудових тра
диціях партії і радянського народу. Він 
продовжує славу батька-героя і готовий 
з честю виконати свій священний обо
в’язок перед Вітчизною.

В комсомольських організаціях області нже 
о чималий досвід роботи з майбутніми воїна
ми. І він дедалі шириться. В школах змістов
но проходять уроки мужності, влаштовуються 
походи «Шляхами слави батьків», зустрічі'з 
ветеранами. Цілеспрямованість цих заходів 
залежить від того, як вони організовані. Заві
тайте в Світловодськ і по знайомтесь з дтсал- 
фівцями спортипного клубу «Чайка». На мо
тоциклах-, човнах, автомашинах х ісг.ці виру
шили в далекі і близькі дороги — до Брест 1 
Севастополя, Ленінграда і Краснодона, Во.і-

• гограда 1 в ліси Білорусії. Вони сідали іш мо
тоцикли, над якими розкрнлились прапори — 
то був мотопробіг дружби. В д<*рсіу дгсаз. 
фівців виряджали всі юнаки та дівчата місіа. 
А коли хлопці повернулися з 11-дсшюго похо-

34. Популяр- 
клуб «Юний

ЩОБ
ВРОЖАЇЛИСЬ

НАВЧИТИ
ТОМРМА
•'.) ПОРУЧ - НАСТАВНИК

Здавалося, весна 
■плеснула зненацька: 
дісні, щасливі йшли ву
лицею Луганського юнзі 
ки та дівчата. Вони, ви« 
пускннки середньої шко
ли, прямували до конто* 
ри радгоспу. Але, як заходили 
рів, чомусь враз замовкали,

залп збо

І

до 
говорили по

шепки. З повагою поглядали на стенд, де 
можна було довідатися — скільки понад 
план продав радгосп державі за три роки 
п’ятирічки зернових і технічних культур.

Директора радгоспу Івана Гавриловича 
Міщанина слухали уважно. Він розповідав 
про односельчан-орденоносців, про успіхи 
і про те, яким буде господарство в майбут
ньому: «І па тих потужних машинах, па ме
ханізованих фермах доручимо працювати 
рам, молодим». Виступали механізатори, 
комсомольські активісти, і ц багатьох ще у 
ііам’яті спливали слова директора радгосп 
пу і хвилювала думка: «Яку обрати профе
сію?»

Скільки пам’ятаю, щороку за декілька місяців 
перед тим, як отримати атестат, внпуСніики шко. 
ля зустрічаються із керівниками, спеціалістами, 
передовими робітниками радгоспу. I більшість з 
ші.х після такої зустрічі йдуть з твердими намі
рами обрати ту чи Іншу сільськогосподарську спе
ціальність. То не перша розмова школярів з хлі
боробами, тваринниками. Комсомольська органі- 
зяція господарства планує зустрічі передових мо- 
хімізаторів із учнями різних класів, ерганізову» 
у клубі печорн трудової славн.

Те, що колись було головним — навчити 
кожного старшокласника знайти справу до 
душі, — стає лише початковою ланкою у 
системі єдиного комплексу, спрямованого І

І

І

ду по території трьох братніх республік, зііо« 
ву зустрілися з своїми ровесниками, в місько
му Палаці культури розповідали про свою по
дорож.

В селі Лозуватому Ульяновського ра
йону щороку влаштовують змагання 
спортсменів-допризовників на приз Ге
роя Радянського Союзу Архипа Маніти. 
І це не лише поєдинки легкоатлетів, 
стрільців, багатоборців ГПО. Юнаки слу
хають хвилюючу розповідь про подвиг 
свого земляка, який у Берліні повторив 
подвиг Олександра Матросова, а в музеї

ВІЧНИМ ВОГОНЬ ПОДВИГУ
героя зустрічаються з сином і матір'ю 

героя. Приз переможцям змагань вру
чає теж його мати. Так і в Бобринець- 
кому сільськогосподарському технікумі, 
де стали традиційними 
приз Василя Порика.

Кіровоградська СШ № 
ний серед школярів тут 
патріот». В ньому гуртуються ті, хто ви
рішив набути військово-технічну спеці
альність, хто захоплюється стрілецьким 
спортом, хто хоче дізнатись якнайбіль
ше про історію Збройних Сил СРСР. 
Військово-спортивна гра «Зірниця», ве

поєдинки на

комсомолом на виховання молоді. Прийшов 
юнак або дівчина в радгосп, і тепер його 
потрібно навчити добре працювати і по-гос
подарському, по-державному ставитись до 
справи, виробити бажання творчості, нова
торства. Із сплаву усіх тих розроблених 
партійною і комсомольською організація*111 
заходів, вимог, традицій народилося єдине 
для всіх правило: навчився сам — навчи 
товариша працювати без відстаючих.

Я «же п’ять років трактористом у радгоспі. Свої
ми наставниками вважаю кавалера ордена Жовт
невої Революції Олександра Івановича Клочков.ч, 
бріиадира Анатолія Мнтрофаповича Слсця, трак
ториста Станіслава Олексійовича Са.модєда. У 
них навчився хліборобської мудрості і майстер
ності. д мої ровесники | ТІ, хто молодший, щире 
«спасибі» кажуть закоханим у свою справу го
ловному агрономові господарства Анатолію Гаврі!- 
ловичу Лисиці, механіку другого відділку Івану 
Панасовичу Глинському, 
Олексійовичу Кадацькому, 
ІИвіїнчеііку. Всі вони були 
і тепер виховують молоде
і< істинного ставлення до праці. Сьогодні їм дяку
ють усі, хто водить трактори нивами, здобув спе
ціальність майстра машинного доїння, агронома, 
зоотехніка, а завтра із своїми наставниками на 
виробничих ділянках зустрінуться і ШНІІШНІ ои- 
П)скники шкіл, майбутні члени нашого трудового 
колективу.

тваринникам Миколі 
Григорію Федоровичу 
колись комсомольцями 

ПОКОЛІННЯ в дусі кому-

Д. ФЩИК.
тракторист радгоспу «Маріамполь- 
ськин» Петріьського району.
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школярі 

розпо- 
директора

І. Г.
У

И а
(внизу), 
слухають 
відь
радгоспу 
МІЩАНИНА; 
тракториста Дми
тра < 
(вгорі) 
ще одне 
до свого 
ника І.
КОВА.

ФІ цикл
виникло 

■ питання
> настач- 

КЛОЧ-

Фото ІО. ЛІ-
ВАШННКОВА.

Є

ty W Ч 4»4.'^.wv WIЬ- ’паста 

чори бойової слави, огляди пісні і 
строю, поєдинки юних автомобілістів, 
літературні вечори дають багато. А по
тім — служба в армії. І військовий ке
рівник школи І. Белоконьєв з гордістю 
читає листи про своїх вихованців, які 
стали відмінниками бойової і політичної 
підготовки, класними спеціалістами.

Питання військово-патріотичного вихо
вання юнаків та дівчат комсомольські 
організації мають вирішувати спільно з 
активістами ДТСААФ, військкоматами, 
спортивними організаціями. Це має ста-.

ти темою розмов на засіданнях коміте
тів, на комсомольських зборах. А про
блем ще не вирішено чимало. Інколи 
школярі вирушають в похід за сотні кі
лометрів, слухають розповіді про подви
ги відомих героїв, а про бойові діла сво
їх односельців їм відомо мело. На 
їхній вулиці живе оборонець Сталінгра- 
да, учасник параду Перемоги в Москві, 
а про його бойові нагороди «черзоні 
слідопити» теж не знають.

В Доброве.иічківському і Більша яєькому г>а- 
нона.х комсомольські актіпіОм вирішили про

вести змаїання допризовників за програмою 
комплексу ГПО. Але бажаного успіху нг ма-

Нинішнього року перед нашим, 
колгоспом стоїть завдання виро

бити 6800 тонн зерна. Озима пшени
ця з зими вийшла слабкою, зараз ро
бимо все, щоб урожай не був ниж
чим, ніж у попередні роки: закрили 
швидко вологу, підживлюємо міне
ральними добривами. У стислі строки 
посіяли з одночасним внесенням мін- 
добрив ярі зернові — ячмінь і овес.

Зараз механізатори розгорнули ши
року підготовку до сівби кукурудзи,

КОМСОМОЛЬСЬКІ
ГЕКТАРИ
Високі врожаї цієї культури дадуть 
нам можливість виконати план вало
вого збору зерна.

У нашій тракторній брніаді створи.: і 
дві механізовані лапки по вирощуванню 
зернової і силосної кукурудзи. Я працюю 
в ланці Федора Кнриченка. Лін з площі 
298 гектарів зобов’язались зібрати по 50 
центнерів зерна кукурудзи з ісктара. А 
на дев'ятому полі, де попередником була 
озима пшениця, і яке було впоране рані
ше від Інших, думаємо зібрати не менше 
80 центнерів.

Зараз посиленими темпами вивози
мо і розкидаємо на полях перегній- 
сипець. Вносимо його по десять— 
одинадцять тонн на гектар. У зма
ганні зі своїми товаришами — комсо
мольцем Василем Коноченком, Ва
силем Ковальовим я нерідко виход
жу переможцем. Приємно, коли не 
щитку біля щогли, яка стоїть на по
льовому стані, написано, що черво
ний прапор піднято на твою честь.

ШЕСТИРІЧНА ШАХІСТКА І
■

Якось шестирічну тернопільчанку Жанну Звереву тато привів до місь
кого шахового клубу. Дівчинка не могла відірвати очей від шахівниць, 
де в чіткому порядку стояли блискучі фігурки. Відразу ж запам'ятала, 
хто в якому квадраті «живе», і наступного дня безпомилково розмістила 
фігурки на шахівниці.

Перші уроки дав їй батько. Після кількох занять дівчинка вже знала, 
іцо пішаки ні перед ким не поступаються дорогою, йдуть тільки вперед, що 
тура потребує простору, а ферзь — наіїснльнішпй у шаховому війську. 
Жанна могла пояснити кожен хід. Через кілька місяців вона вже при
мушувала капітулювати батька, тепер грає на рівні третього розряду для 
дорослих. Вміє записувати ходи, користуватися шаховим годинником, 
впевнено розв’язує шахові задачі.

На обласній юнацькій першослі. в якій брали участь учні сьомих і 
восьмих класів, шестирічна шахістка зайняла четверте місце. Вона одна 
з тих, кого природа наділила рідкісним «.шаховим слухом».

ли, бо забули, що треба було в першу чергу 
потурбуватися про будівництво стрілецьких 
тирів, плавальиих басейнів ия відкритих во
доймах. В Голованівсьиому районі вечори бо
йової слави, зустрічі з ветеранами війни, лек
ції, бесіди на військово-патріотичні тема вла
штовуються здебільшого а дні великих свят, 
ці заходи інколи схематичні, бліді за вмістом. 
А, залучаючи молодь до традицій старших по
колінь, треба дбати, щоб юнаки та дівчаїа 
усвідомлювали суть загартованих в боях за 
Країну Рад характерів героїв, переймали їх 
революційну пристрасть, комуністичну переко
наність, ненависть до ворот ів, і незгасну лю
бов до Вітчизни. Треба пам’ятати, що боііииа 
слава ветеранів минулого —- це но тільки іс
торія. Це й наше сьогодення, цс наш неоціни
мий скарб, який збільшу« міць моральних сил 
радянських воїнів. 1 ми маємо поосявчас бе
регти цей скарб, підносити в найяскравіїиому 
світлі.

Масовим патріотичним рухом юнаків та дів
чат став Всесоюзний похід молоді не місцях 
революційної, бойової та трудової слави ра
дянського народу. Його черговий етан шукачі 
подвигу присвячують 50-річчю присвоєння ком
сомолові імені В. І. Леніна і 30-річчю перемо
ги Радянського Союзу над фашистською Ні
меччиною.

Знову гуртуються загони, більше 100 тисяч 
молодих степівчан вирушають в дорогу, щоб 
запалити Вічний вогонь на могилах загиблих і 
поповнити невідомі сторінки долі кроїв, які 
підняли прапор революції І не дали пройти 
фашизму.

... Ми слухаємо юнармійціз. Звітуючи 
перед своїми старшими товаришами, 

'вони згадують слова Аркадія Гайдара; 
«Треба чесно жити, багато працювати і 
гаряче любити і берегти цю велику щас
ливу землю, яка зветься Радянською 
країною». Так, треба любити. Як наші 
батьки. Як Зоя Космодом’янсьна і Олек
сандр Матросов, як Юрій Гагарін. Бо 
ми — її сини.

Хочеться тоді працювати ще краще. 
За кілька робочих днів ми внесли під 
кукурудзу майже дві з половиною 
тисячі тонн перегною-сипцю. Потім 
трактористи Михайло Федарко і Ми- 
кола Гуненко розпочали проводити 
глибоку культивацію і боронування. 
Завдяки цьому перегній в грунті на
довго зберігає свої поживні якості.

А незабаром сівба. Сівалки відрегульова
ні на норму висіву, переобладнані для вне
сення мінеральних добрив. Працівники 
колгоспної майстерні «провадили раціона
лізаторську пропозицію: приладнали до 
сівалок СПЧ-6 долота під бурякових куль
тиваторів. Вони мов бритвою розрізати- і 
муть поверхню грунту, тукотіровідні шлан- 
іи нормально пропускатимуть добрива, не 
забиватимуться, як раніше.

Насіння кукурудзи вітчизняної се
лекції ВІР-42 перед сівбою протрує- 
мо гранозаном. Висіємо його пунк
тирним способом, з одночасним вне
сенням сипучих добрив — фосфор
них (по одному центнеру) і калійних 
(по ЗО кілограмів на гектар). Як і на
лежить, проведемо досходове і піс- 
лясходове боронування. Для бороть
би з бур янами використаємо гербі
циди. Слюсарі-інструментальники го- 
тують також необхідну кількість про
полювальних борінок. Під час обро
бітку посівів внесено по два центне
ри аміачної води на гектар.

Кожний механізатор прагне з чес
тю дотримати слова. Ми все робимо, 
щоб одержати високий врожай кача
нистої.

О. ПЛИНЧУК, 
член ВЛКСМ, тракторист колгос
пу імені XXII з’їзду КПРС Кіро

воградського району. [

(Кор. РАТАУ).
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12 КВІТНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПЕРШИЙ космонавт планети земля
ЙОГО ВЕЛИКИМ ІМЕНЕМ

В липні 1924 року VI з'їзд 
РКСМ вирішив присвоїти 
комсомолові ім’я В. І. Лені-, 
на. В Маніфесті з’їзду, 
який звертався до всіх ком
сомольців, до робітничої і 
селянської молоді говори
лось:

«Не задля красного слів
ця, не з бажання носити 
краще з імен, не для того, 
щоб вшанувати пам'ять ве
ликого померлого, прийняли 
ми це рішення. Ні, ми прий
няли його для того, щоб 
уся молодь, яка трудиться, 

.^усіх народів, що населяють 
СРСР, разом зі своїм пере
довим загоном — Комуніс
тичною Спілкою Молоді пе
рейнялась єдиною волею і 
твердою рішимістю навчи
ться по-ленінському ЖИТИ, 
працювати і боротись, здійс
нювати заповіти, залишені 
нам Леніним».

Вся історія комсомолу 
свідчить, що комсомольці 
вірні своїй клятві, даній 
Іллічу.

Цього року минає 50 літ, 
як комсомол носить ім'я 
вождя пролетарської рево
люції. Редакція нашої га
зети разом з обкомом

ЛКСМУ починає сьогодні 
вікторину, присвячену зна
менній події. Проходитиме 
вона в три тури.

Наша вікторина — про 
комсомол. І ми сподіває
мось, що читачі «Молодого 
комунара» активно включа
ться в неї. Ми запрошуємо 
до участі людей різного ві
ку. І тих, чия комсомоль
ська юність пройшла через 
гарт перших п’ятирічок, і 
тих, хто 
квитком 
Вітчизни в роки Великої 
Вітчизняної війни, і тих, хто 
відбудовував зруйноване 
війною народне господар
ство... Ми запрошуємо до 
участі у вікторині всіх піо
нерів і школярів, які неза
баром вступатимуть в ком
сомол.

Підсумки кожного туру 
друкуватимуться в газеті. 
Загальні підсумки будуть 
підбиті до ювілею — 50-річ- 
чя присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна. Пере
можцям буде вручено по
чесні грамоти обкому ком
сомолу, призи. Пропонуємо 
увазі читачів

О ДИВЛЮСЬ на портрет. 
*■ На ледь примружені, 
веселі очі, на горді літери 
«СРСР» на його, тоді ще 
фантастичному гермошо- 
ломі...

Минуть століття, па зміну 
одним епохам прийдуть інші, 
подовшають нації космічні 
шляхи і яезрівнякі.'О вдоско
налиться техніка космопла
вання, але ніколи в історії

ПЕРШИЙ ТУР

і 
з комсомольським 
йшов на захист

цей політ, то лише тому, 
що я комуніст, що маю за 
спиною зразки безпри
кладного героїзму моїх 
співвітчизників ~ радян
ських людей».

Здавна найфантастичні- 
шою, здавалося б, най
більш нереальною мрією 
людини було — вирватись 

"е 5лава ^°го за меЖ| Землі, здійснити
гігантський стрибок до зі
рок. За 108 хвилинами 
першого зоряного польоту 
відкривалась нова сторін-* 
ка науки, нова галузь 
знань, нова сфера прак
тичної діяльності людей. І 
всьому цьому ще буде 
широкий розвиток, блис
куче

12 
дина 
крок 
пішли інші. Прийде 
і велетенські космічні ко
раблі прокладатимуть 
шлях у безкрайніх просто
рах Всесвіту, понесуть на 
своїх бортах відважних 
першовідкривачів нових 
світів. Так буде!

Полк/вник-інженер
М. РЕБРОВ.

АПН.

квітневого дня 1961 року. Вну. 
кн І правнуки заздритимуть 
нам, живим свідкам грандіоз
ної перемоги радянського на
роду.

Мені вчуваються слова, мов
лені ним за кілька хвилин 
до того історичного старту. В 
них увесь він, Юрій Гагарін.

«...Усе моє життя зда
ється мені зараз однією 
прекрасною миттю. Все, 
що прожите, все зроблене 
раніше, було прожите і 
зроблене заради цієї хви
лини... Першим здійснити 
те, про що мріяли поко
ління людей, першим про
класти шлях людству в 
космос... Назвіть мені 
більше по складності зав
дання, ніж те, що випало 
мені... Це відповідальність 
перед усім радянським 
народом, перед усім люд
ством, перед його тепе
рішнім і майбутнім. І як
що я все ж наважуюсь на

майбутнє, 
квітня 1961 

зробила 
у космос.

року лю- 
перший 

За ним 
час,

1. Який день вважається днем народження ком
сомолу!

2. «...В міру того, як розвиватиметься комуністич
не змагання, в міру того, як молодь доводитиме, що 
вона вміє об’єднати свою працю, — в міру цього 
успіх комуністичного будівництва буде забезпече
ний». Де, коли були сказані і до кого звернені ці 
слова Ілліча!

3. Назвіть Імена героїв-комсомольців громадян
ської війни на Україні. Чим вони обезсмертили себе!

4. Хто очолював перший окружний комітет комсо
молу в Єлисаеетграді! Кого ви знаєте з перших ком
сомольців Кіровоградщини!

5. Хто був делегатом VI з'їзду РКСМ від слисавет- 
градських комсомольців!

6. Де в країні було створено перші ударні моло
діжні бригади!

7. Назвіть перші великі будови країни, над якими 
шефствував комсомол.

8. Коли і за що комсомол було нагороджено пер
шими двома орденами!

X
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ЗДРАСТУЙ, ЮРІЮ!
З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

ма. Його космічна куля-кабіна (до 
речі, надто проста своїм обладнан
ням), їжа космонавтів...

Під склом — партійні квитки під
корювачів космосу, 
високо кіс і несе НИНІ 
ніста. З цим званням 
мужність і сміливість, 
лість і самовідданість, 
до подвигу 1 людська скромність.

Вражають подарунки космонав
там. З Індії і Франції, з Куби й 
Болгарії, з Японії і Сполучених 
Штатів, з Африки і Південної Аме
рики — з усіх куточків землі яскра
ві сувеніои — свідчення захоплення 
подвигом, поваги й любові до на
шої Вітчизни людей доброї волі, 
людей, що хочуть єдності а 
такому великому прагненні — 
прагненні до миру. «Космос і мир». 
Ці слова можна було б не вагаю
чись всіма мовами світу написати 
над входом до музею космонавтів. 
Саме цим пройнята вся його експо
зиція.

Це ж Гагаріна, першого космо
навта слова: «Яка вона гарна, наша 
Земля! І як її треба берегти!..». 
Трудящі світу пам'ятають ці слова.

Вражає подарунок Гагаріну від 
японських жінок — журавлі з криш
талю. Спокійні помахи крил. Поліг 
у світлу годину до світлих країв. 
У сувенірі — вияв прагнення насе
лення Японських островів, які за
знали першими страхіття, що опус
тилося з неба і повисло першими 
смертоносними грибами над Хіросі- 
мою і Нагасакі...

Індійська люлька миру, подару
нок чехословацьких майстрів криш
талю... Десятки захоплюючих ви
творів народного мистецтва, і о 
кожному підкреслене прагнення 
людини до миру, до світла і добра.

Особисті речі космонавтів. Сіра 
шинель Юрія Гагаріна. В ній він. 
ходив на роботу. Звичайна шинель 
радянського офіцера.

Посвідчення особи, посвідчення 
водія-професіонала... Деформова
ні. Знайдені піонерами на місці за
гибелі Гагаріна. В його імпровітова-. 
ному останньому кабінеті на робо- • 
чому столі — записи про те необ
хідне, що планував зробити пер
ший космонавт — тези виступу з 
Москві, план проведення інструк
торських занять. Ручка. Олівець. Ні
би він вийшов на хвилину з кабінету 
десь у справах, чи пішов додому і. 
по дорозі його оточили малюки, —- 
він був їх улюбленцем і багато від
давав їм часу...

А тут залишив нам свою гагарін- 
ську посмішку, радість теплих, лас
кавих очей звичайного російського 
хлопця. ( ~

Залишив нам назавжди. В серці.

Кожен з них 
звання кому- 

пов’язані їх 
їх витрива- 

їх готовність

Зоряне містечко!
Скільки про нього чули раніше, 

скільки читали репортажів, уявляю
чи собі стрункі сосни та кучеряві 
білокорі підмосковні берези, між 
яких воно світиться яскравими про
менями своєї світової слави!

Чи могли ви раніше згодитися з 
кимось, що Зоряне — звичайне 
містечко? Що там он, за невисоким 

. парканом — звичайних собі розмі
рів корпуси, де звичайні радянські 
льотчики жили і ще не мали зван
ня космонавтів, — для них во
но здавалося таким далеким, як і 
високий космос, у який вони збира
лися відбути, — звідки вони виру
шали в перші нелегкі космічні по
дорожі і повергалися вже космо
навтами? Ні. При слові «Звездный» 
уявлялося щось досі, ніким не зна
не і не бачене. І якщо будівлі — то 
«космічного» почерку, а його меш
канці — люди якщо не загадкові, 
то обов'язково чимось не звичайні.

І тому при словах, кинутих ки
мось із молодіжних журналістів: 
«Під’їжджаємо до «Звездного», враз 
притих гомінливий салон автобуса, 
який тільки-но буквально здригався 
від пісні та жартів редактора туль
ської обласної молодіжної газети 
Юрія Ремезова-

Ось і прохідна, якою проходив 
і перший космонавт Юрій Гагарін.

Автобус звергає ліворуч до сто
янки, а ми виходимо на простору 
площу, оточену будівлями і сос
нами.

— Здрастуй, ровеснику!
Ці слова, що йшли від душі, не 

були проказані, але їх хочеться 
промовити: дещо ліворуч від цент
ру площі йде Юрій Гагарін...

Створювалось саме таке вражен
ня від пам’ятника першому космо
навтові.

Отак вийшов з будинку, який 
напроти, з квартири, що на третьо
му поверсі, —< он вікон двое див
ляться на площу, — і по дорозі до 
прохідної зупинився на мить, ■ по
сміхнувшись своїй світлій радості 
знаменитою, відомою всьому світо
ві і всім світом коханою, теплою 
посмішкою.

Псстать без постаменту. Проста, 
як і сам Юрій Гагарін, — простий 
російський хлопець із смоленсько
го краю.

Ми кладемо квіти до ніг підко
рювачеві зоряного простору, і ко
ли хвилиною мовчання віддаємо 
шану герою, мені спалахом зринає

га
на

Продовження. Початок в номері газети
за 9 квітня ц. р.

„Черпопа зірка
СТОРІЧ ч я

-Я

1902 рік, влітку — виник Єлисаветградський ко
мітет РСДРП ленінського напрямку.

1903 рік, 29 липня — відбулася демонстрація 
робітників заводу з протестом проти арешту ак
тивних страйкарів інших підприємств міста.

1904 рік, лютий — серпень — на заводі Ельвор- 
ті працює слюсарем і керує гуртком робітників 
полум’яний революціонер Артем (Ф. А. Сергеев), 
який прибув до Єлисаветграда за завданням 
В. і. Леніна.

1905 рік, травень — більше тижня страйкували 
1500 робітників заводу, вимагаючи підвищення 
зарплати і скорочення робочого дня до 9 годин.

1905 рік, середина жовтня — припинивши робо
ту, робітники висунули «вимогу про 9-годинний 
робочий день, про підвищення розцінок на ЗО 
процентів і основної платні на 20 процентів».

1906 рік, 1 Травня — робітники заводу Ельворті 
першими в місті припинили роботу, щоб відзна
чити свято пролетарської солідарності.

1906 рік, 25 червня — відбувся перший політич
ний страйк на заводі. Страйкарі провели мітинг, 
на якому співом пісні «Вы жертвою пали...» вша
нували пам’ять революціонерів, які загинули в 
боротьбі за свободу, і вимагали звільнення із за
воду всіх чорносотенців.

1908 рік — завод стаз власністю акціонерного 
товариства «Р. і Т. Ельворті».

1912 рік, 11 квітня — всі робітники заводу Ель
ворті в другій половині дня не працювали в знак 
протесту проти нового кривавого злочину цариз
му — Ленського розстрілу робітників.

1912 рік, 4—7 травня — робітники заводу страй
кували, вимагали від адміністрації звільнення 
майстра Твердоступа, який відзначався особли
вою жорстокістю в ставленні до робітників,

перед очима тихий і теплий ранок 
12 квітня 1961 року.

...Це було в Долинській під час 
чергового відрядження. Я прогу

лювався вранішньою вулицею міс
та з героєм майбутнього нарису. 
Тоді зже вибухнули бруньки, і тен
дітними малесенькими прапорця
ми світло-зелені листочки звисали 
на кронах, ще й пилом не прибиті, 
ще тільки вийшли зі своїх луских 
пелюшок.

В той ранок співала весняна світ
ла і тепла тиша, яку нарекли благо
даттю.

Цю ранкову тишу розітнув і по
шматував якийсь неймовірний 
лас школярів, що висипалися
подвір’я школи. Ні, не галас! Вигу
ки «Ура!». Якийсь тріумф! Пробіга
ють два хлопчаки до кіоску, що бі
ля парку і кидають літній людині, 
що йде назустріч:

— Людина в космосі!..
Мурашки пробігли по тілу. А по

тім осяяло щось велике, значуще, 
піднесло над буднем, залило радіс
ним чеканням. Хотілося піднятися 
повище, побачити всіх людей, поба
чити, що вони роблять в цю хвили
ну, як зустрічають таку звістку.

Що зараз робиться на Красній 
площі! В Ленінграді, в Києві. Що 
зараз робиться на всій землі!

Людина в космосі! Наша, радян
ська!

Ще кілька хвилин тому ми жили 
в епосі до появи людини в космосі. 
А зараз — перший крок у нову 
епоху. І хоч до зір полетіла одна 
людина, в нову епоху крок робив 
кожен, хто жив 
землі...'

Коли трохи

цієї хвилини нл

Коли трохи згодом я дізнався, 
що з космосі — Юрій Гагарін, і що 
ВІН — мій ровесник, ще одне по
чуття додалося в той день.

Подвиг, серйозний, вселюдський, 
вершило покоління, на дитинство 
якого випав гіркий дим .пожарища 
війни,’ похоронки, .сирітство, голод, 
догляд за колгоспною отарою і 
терпуг в ремісничому училищі... 
Подвиг вершило вже твоє поколін
ня, і ти по-іншому.дивився на свою 
відповідальність...

В Палаці космонавтів ми пере
глядаємо документальну стрічку 
про перші космічні польоти, слу
хаємо розповідь космонавтів про 
їх навчання, життя, відпочинок. Во
ни відповідають на наші численні 
запитання.

І ось музей космонавтів. Він за
лишить незгладне враження. І не 
тільки жовтогарячий костюм Юрія 
Гагаріна, в якому він перебував у 
космосі, ще довго буде перед очи-

В. ПОГРІБНИЙ.
м. Москва,
Зоряне містечко.

(
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НА АТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ- ЦЕРКВУ... ЗАРАДИ РЕПУТАЦІЇ
Криза релігії на сучасному етапі

II ЕУХІІЛЬНЕ зміцнення свити >;' 
** системи соціалізму з його пай- 
лєредовішим у світі марксвсгсько- 
ЛЄНІНСЬМ! І вчені!: М І ’’ОГЛ1ібЛе!1І1.-і 
з. сальної кризи капіталізму та йо
го буржуазної ідеології привели до 
кризи релігії на сучасному стані. 
Особливістю цієї кризи є те, що во
на охоплює всі сторони життя і ді
яльності церкви і проев гається в 
занепаді релігійності всіх верств на
селення. В усіх країнах світу спо
стерігається масовий відхід вірую
чих від релігії. Як визнають самі 
богослови, церква все більше і біль
ше втрачає свій вплив на робітни
чий клас, а молоде покоління все 
менше тягнеться до бога. Навіть 
серед священослужнтелів немає од
ностайності і чимало з них пори
вають з релігією і її організаціями.

Звичайно, в пайкрчтичпішому стаїсвп- 
щі перебуває релігія в умовах соціаліз
му і, особливо, в Радянському Союзі — 
країні масового атсїіму. Алз і о капіта
лістичних країнах типовим явищем егш 
прогресуючий процес втрати церквою її 
впливу па маси. Якщо взягн .Сполучені 
Штати Америки, то релігійність багатьох 
американців обмежується виключно зов
нішніми Оіііаками, гкі повинні засвід
чувати їх релігійну лояльність перед ли
цем консервативної суспільної думки. 
Адже в США ііерелігійііу людину, а тим 
більше атеїста, розг.іядаюіь як «при
хильника комунізму».

ІІС дивно, що в хвилини тверезих 
роздумів навіть представники пану
ючих класів змушені визнати, що 
релігія поступово втрачає своїх при
хильників. Колишній губернатор 
штату Каліфорнія Одеон в ныо- 
йоркському журналі 'Вік розуму* 
писав: ..Через величезний вплив ор
ганізованої релігії мільйони людей 
навіть у паші дні най величніших до
сягнень науки в дослідженні Все
світу почувають себе зобов’язаними 
підкорятися релігійним організа
ціям, незалежно від того, які їх 
справжні думки, підкорятися через 
страх підірвати свій бізнес, втрати
ти роботу, громадські зв'язки. Ви
ходить, що не справжня внутрішня 
віра, не релігійна переконаність і 
страх перед гнівом «'Всевишнього* 
утримують американців у полоні 
віри, а страх перед соціальними си
лами, законодавчими кодексами, 
які суворо ви.мігаюїь дотримува
тись релігійних канонів.

Досить вдало описує радянський пн- 
сьменпнк И. Васильєв, який г.ровів де
кілька років в Америці, недільне ДОЗ
ВІЛЛЯ звичайного американською обива
теля, «банківського службовая середньо
го достатку: «...Незабаром одинадцята 
година. Наближається час церкоьиої 
служби. Містеру Сміту, відверто кажу
чи. не дуже посміхається їй рспектив.і 
дві години простовбичити у церкві, лн-

цстрпн пісні обличчя Інших парафіни, 
,.г,\лін ііьііиіомовну проповідь пастора, 
г.и» цінувати духовні гімни і, г.а довер
шення исьою. внести свою ,ісл>у па під- 
ірнмапіія храму. Це иемиііущ, але особ
ливо иепрш чна частина ритуалу. Однак 
про іе, щоб не піти до церкви, не може 
і?, ні її моп і. Боже вас убережи від та
кої шкідливої думки! Ваша відсутність 
зраіу буде помічена. Вп ризикуєте набу
ти репутації вільнодумця і навіть «чор
ноноге:. У нинішній час — це загроза 
втратити місце, а. отже, і т.іробіток». У ЗВ’ЯЗКУ з таким станом речей

захисники вірбвчення доклада
ють відчайдушних зусиль, щоб 
подолані кризу і продовжити існу
вання релігії. Вони змушені пере
глянути застарілі методи протидії 
масовій атоїзації населення країн 
світу. Найбільш досвідчені і дале
коглядні представники церкви усві
домлюють всю шкоду продовження 
відкритої і прямолінійної боротьби 
проти комунізму. Залишаючись пе
реконаними ворогами робітничого 
класу і марксизму-леніїїізму, вона 
вдаються до пристосовництва, ідучи 
навіть па те, щоб частково перегля
нути свої догмати, підпсьнти їх у 
дусі вимог нового часу.

Саме в силу них причин пана Пій XII 
з 1953 року день Першого травня оголо
сив «Святом праці». Відомо, що протя
гом десятиліть папство люго боролося 
проти Першотравня — Дня міжиароднрї 
солідарності пролетарів усіх коаїн. І 
ось, Перше травин оголошено ІІієл XI і 
«днем святого Иосифа», тесляра з Наза
рета і чоловіка міфічної діви Марії, який 
став таким чином «попечителем» міжна
родного свята трудящих. Радіо Ватікан» 
випадково визнало, що цей захід зробле
но для того, щоб «д.нь Першою травня 
перестав бути монополією країн народної 
демократії»,

Неважко здогадатись, що церква хоті
ла б бойове пролетарське свято перетво
рити на день молитов, на демонстрацію 
класового співробітництва робітників з 
буржуазією. Саме па цьому наголосив па 
мітингу в Римі 2 травня 1965 року ниніш
ній папа Павло VI. коли сказав, що свя
то святого Иосифа мае своїм завданням 
примири ги світ праці з релігійними цін
ностями, поширювати Ідеї християисьхої 
утіхи і надії.

Для нас, людей к ай передовішої о 
в світі маркистсько-леиінського 
вчення, ділком зрозуміло, що Пер
шотравень — справжнє свято солі
дарності міжнародного .пролетаріа
ту, під прапор якого стають все но
ві і нові колонії бійців за мир, де
мократію. соціалізм.

Подібні до вищенаведепої спроби 
подолати кризу релігії, продовжити 
вік її існування — то марні потуги 
загниваючої ідеології. Адже, необо
ротним є історичний процес звіль
нення людства від соціального і ду
ховного гніту.

П. РЯБОЙ, 
леьтор атеїстичної секції Това
риства «Знання».

Новині*, НОВІНІИ, ПОВНІШ. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ФУТБОЛ „ТРАДИЦІЙНИЙ“
Сезон розпочато
За давньою традицією повий фут

больний сезон в обласному центрі роз
починається змаганнями на приз місь
кого спорткомітету. Цього разу п тур
нірі. який підбувся минулої неділі, на 
стадіоні спортивного клубу «Зірка», 
взяли участь 12 команд колективів фіз
культури. Як завжди, поєдинки розпо
чалися легкоатлетичною естафетою. 
Кращий час тут показзли пред ста піш
ки заводу радіовцробів. Вопи пронес
ли естафетну паличку в одинадцяти 
етапах по ІсО метрів за 2 .хвилини 7 
секунд. Це П дало їм змогу перемог
ти у півфіналі минулорічного волода
ря цього призу — команду факультету 
фізичного виховання педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкіна.

В другому півфінальному матчі зуст
рілися спортсмени заводу «Червоної 
зірки» і льотно-штурмзнського учили
ща. Сильнішими тут виявилися черво- 
нозоріпці.

Напруженим був фінальний поєди
нок між двома робітничими колекти
вами — червонозорівцями та заводу 
радіовиробів. Годинна боротьба при
несла перемогу команді заводу радіо- 
виробіп. Вони забили у ворота «Чер
воної зірки» два м’ячі, а пропустили 
у свої один.

• КЛАСИЧНА 
БОРОТЬБА

Другий призер-
Микола Шаповал

ВИГРАШ
Узи шефсько: дружби зв’язують

спортсменів Кірової радського льогио- 
ін гурманського училища з спортсмена
ми Північно-Кавказького управління 
цивільної авіації. Як ми вже пові
домляли, п лютому місяці цього року 
наші земляки провели в Ростові-на- 
Допу матчопу зустріч з волейболу 1 
баскетболу з .місцевими командами. 
Толі кіровоградці не програли жодної 
зустрічі.

Два дні спортзал кіровоградських 
авіаторів буз відданий у розпоряджен
ня волейболістів і баскетболістів. Тут 
відбувся турнір-відповіль ростовчан з 
господарями майданчиків. В перший 
день поєдинки з баскетболу принесли 
перемогу кіровоградцям з рахунком — 
67:37, у другий — в кошик гостей було 
закинуто 61 м’яч, а у свій пропущено

Обидві зустрічі наші волейболісти 
виграли з однаковим рахунком — по 
3:0.

Проведені зустрічі — не ще ОДНІЇ 
крок в підготовці до Всесоюзної спар
такіади училищ цивільної авіації, які 
відбудуться в червні в Кіровограді.

В. ТВЕРДОСТУП.

В місті Ровнс протягом трьох днів трипа
ла молодіжна особиста першість республікан
ської ради ДСТ «Буревісник» з класичної 
боротьби. Вдало провів поєдинки на борців- 
ському килимі студент Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарського машинобуду
вання першорозрядник Микола Шаповлл. Се
ред представників щонайлегшої вагової кате
горії ній піднявся на другу сходинку п’єде
сталу пошани.

Тренує здібного спортсмена майстер спер
ту СРСР Олексій Геруйіт'а.

В. ШАБАЛІН.

ДОРОГА редакціє! В ] 
обласному центрі є 

машинобудівний технікум, 
але, па жаль, його адре
си я не знаю. Тож про
шу: повідомте її, будь 
ласка,

А. Сапішков».
Добровелнчкіпсшшй 
район.

Повідомляємо адресу 
даного учбопого закладу: 
м. КІРОВОГРАД, вул. 
ФРУНЗЕ, 6.

«Шановна редакціє! 
Звертається до вас з вз- 
лііким проханням група 
дівчат 8-го класу. Справа

відділ №
в тому, що МІ1 хочемо бу
ти кондитерами. Напи
шіть нам, будь ласка, де 
можна набути цю профе
сію».

На кондитера ви зможе
те вивчитись у Кірово
градському кулінарному 
училищі (м. КІРОВОЬ 
ГРАД, вул. КОМПАНІЙ
ЦЯ, 65).

«Дорога рсдакціс! Я 
вчуся у восьмому класі. 
Моя мрія — стати маля
рем. Хотілося б навчатись 
у Кіровограді, але не 
знаю, в якому училищі 
можна набути цю спеці
альність. Повідомте, будь 
ласка, адресу.

Раїса Чіікирно.І 
ІІовоукраїТіський район! 
Професію маляра т)< 

можеш здобути у Кіро
воградському технічному 
училищі № 2 (вул. МИ
РУ. 23). До училиша прий
маються особи з освітою 
за 8 та 10 класів. При
їжджі забезпечуються гур
тожитком.

ЧЕІТІБЕР
ПЕРША ПРОГР/\МЛ. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Новішії. (М). 9.30 — «Радян
ський характер». Теленарис. 
10.03 — Кольорове тСлсбачеп- 
ня. «Рідні наспіви». (М). 10.30 

Кольорове телебачення. 
«Перше кохання». Телевізій
ний художній фільм. (Поль
ща). 11.00 — Назустріч V Між
народному конкурсу ім. П. І. 
Чанковського. (М). 11.30 —
«На здобуття Ленінської пре
мії». К. Симонов. Трилогія 
«Живі і мертві». (М). 15.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.5.5 — «Наука —
сільському господарству». 
(М). 16.15 — «По рідній краї
ні». «Естонська PCP». (М). 
16.45 — Для школярів. Музич
на естафета юних. (Ужгород).
17.30 — 1. Стрільова. «Казка 

7) Наша адреса і телеФони
J16650. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листі* і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

------------------------- £8 <0*7

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

а.«, м. іилл Типаж 59 800. :ц
,,'ГМАНСЬКИЯ.

нашого двору». Вистава Кі
ровоградського Палацу піоне
рів. (Кіровоград). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — Кольорояе 
телебачення. Для дітей. «Те
атр «Дзвіночок». (М). 18.50 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.00 — Закриття 
днів Польської культури в 
СРСР. Концерт. (М). 21.03 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Закриття днів Польської 
культури в СРСР. Продов
ження концерту. (М). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Нояіпіи. (ЛІ). 9.30 — «Радян
ський характер». Теленарис. 
(М). 10.00 — Кольорово теле
бачення. «Рідні наспіви». 
(М). ю.ЗО — Кольорове теле
бачення. «Перше кохання». 
Телевізійний художній фільм. 
(Польща). Ц,оо — Назустріч 
V Міжнародному конкурсу 
ім. П. І. Чайковською. (М). 
11-30 — «На здобуття Ленін
ської премії». К. Симонов. 
Трилогія. «Живі і мертві». 
(М). 16.45 — іЦахопа шко
ла. (М). 17.15 — Кольоро
ве телебачення для шко
лярів. «Веселі старти». 
18.00 — «Подвигу — 30 років».

До 30-рітчя визволення КерчК 
в*д німеид-ко-фаиіистських за
гарбників. (Сімферополь). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — «Мости єднання».
(Одеса). 20.45 — «На добра
ніч, діти'». (К). 21.03 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —
Художній фільм. «На початку 
віку». (К). 22.50 — «На ла
нах республіки». (К). 22.55 — 
Вечірні новини. (К).

12 пашниця
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів. Розповідь про шко
лу юних космонавтів. (М). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. «Зворотний зв’язок». Те
леспектакль. (М). 11.30 — «На 
здобуття Ленінської премії». 
І. Азіжюс, К. Кулієв. (М), 
15.35 — Програма передач,
(М). 15.40 — «Російська мо
ва». (М). 16.25 — Прес-конфе
ренція начальника Головного 
управління військово-навчаль
них закладів Міністерства 
оборони СРСР генерал-пол
ковника М. Т. Танкаєва. (М). 
16.55 — Телефільм. (Кірово
град). 17.15 — «Моя п'ятиріч
ка». «Ми будуємо світлий 
дім». (Кіровоград). 17.30 —

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«Світ соціалізму». (М). 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Світ
лячок». (М). 18.25 — Кольоро
ве телебачення. О. Пахмуто
ва. Вокальний цикл. «Сузір'я 
Гагаріна». Виконує народ
ний артист СРСР Ю. Гуляєв. 
(М). 18.45 — Спортивна про
грама. (М). 19.15 — Кольоро
ве телебачення. «Людина. 
Земля. Всесвіт». (М). 19.55 — 
Інтербачення. Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу _ з 
хокею. Збірна СРСР — збір
на Швеції. (Фінляндія). _ В пе
рерві — документальний те
лефільм. 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Продовження 
хокею. Збірна Швеції — збір
на СРСР. В перерві — доку
ментальний фільм. (М). 22.45
— Любителям оперети. (М). 
23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00— 
Новини. (К). 11.15 — Мульт
фільм. «Ріпно о третій 15». 
(К). 11.30 — Музичний ан
тракт. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Російська література 
для учнів 9 класу. Л. П. Че
хов. (К). 12.15 — Художній
телефільм. «Серпе Боніпура». 
З, 4 серії. (К). 14.15 - «Орбі
та «Дружби». (Чернівці). 16.30
— Наша афіша. (К). 16.35 — 
Комуністична естафета. До

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоми 

ЛКСМУ, г. Кпропоірад.

55-річчя першого суботішка. 
(К). І6.50 -- «Веселі чобітки». 
Коннерт. (Херсон). 17.30 —
Програма «Вісті». (К). 18.00
— Сьогодні — День космонав
тики. «Кроки у майбутнє». 
(К). 18.30 — Фільм-копцерт.
«Пісні про космос». (К). 19.00
— Першість СРСР з футболу.
«Зоря» — «Динамо». (К). У 
перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
телефільм «Юрій Гагарін». 
(К). 22.20 — Спортивна про
грама. В перерві — вечірні 
новішії. (К).

смБОтя
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольоровс телебачення. Ран
кова гімнастика. (М)Г9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «У май
стерні художника». (М). 10.00
— Музична програма. «За 
листами глядачів». (М). 10.30
— Спортивна програма. Пер
шість СРСР а футболу. «Кар
пати» — «Чорноморець». 2 
тайм. Відеозапис. (Львів). 
11.15 — Спортивна програма. 
Першість з футболу. «Дніп
ро» — «Ністру». 2 тайм. В1- 
дсозапис. (Дніпропетровськ). 
12.00 — На батьківщині К. Е. 
Шолкопського. Теленарис. 
(М). 12.30 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (Ленін
град). 13.05 — Кольорове те
лебачення. Більше хороших 
товарів. (М). 13.30 — Музич
ний турнір. (М). 14.00 — Пош

ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Ііасгуїше заняття відбудеться п п'ятницю. 12 квітня, ^тре
тій годи іі дня в кабінеті комсомольської роботи ОК ЛКСМУ. 
------------------------------------------------------------------------------—Ф:

та програми «Здоров'я». (М).
14.30 — Музичні вечори для 
юнацтва. (М). 16.45 -• ПолЬ
тнчіїнй оглядач ІО. А. Жунрп 
відповідає на запитання теле
глядачів. (М). 17.15 — КоЙУо- 
ровс телебачення. Інтербачен
ня. Чемпіонат світу, з хсікеЮ. 
Збірна Польщі — збірна 
ЧССР. (М). 2. З періоди. В
перерві — новини. 18.50 
«Очевидне — неймовірне*. 
(М). 19.50 — Кольорове 
бачення. Телевізійний хуХвІ- 
ній фільм «Аніськін і Фан* 
томас». 1 серія. (МІ. 21.00 -• 
Програма «Час». (М). 2І.30-* 
Кіиопанорама. (М). 23.00 —г"
Кольорове телебачення. Чем| 
ніонат світу з хокею. НДР-т 
СРСР. З період. (Фінляндія). 
23.40 — Новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.00-^ 
«Товари — народу». (Дніпрл- 
пстропсьн). 14.30 — Художній 
фільм «Новий атракціон*. 
(К). 16.00 — «Книжкова нолпг 
ня», (К). 16.40 — Концсрт-
(Херсон). 17.15 — Програма
передач. (К). 17.20 — «Сторін
ки життя Рпмського-Корсанб- 
на». (Одеса). 18.20 — Теле
фільм. «Чоловіки і жінки». 
(К). 18.30 — Ко.чцсрт. КдльО; 
рове телебачення. ..Танцюйте 
з нами». (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.45 
М. Анкілопа. «Солдатська 
па». Вистава. (К). В перерві 
— «Па добраніч, діти!» (КГ. 
Програма «Час». (М). 23.00-- 
«На ланах республіки». сК). 
23.05 — Вечірні ііовніїн. (К).
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