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БІЛЬШОВИКУ'
ЛЕНІНСЬКОЇ ГВАРДІЇ

Трудящі Кіровоградщчни святково відзначили 90-річ- 
чя з дня народження С. М. Кірова. До його пам'ятника 
в облесному центрі представники партійних, радянських, 
громадських організацій поклали квіти, у філармонії від
булись урочисті збори, учасники яких одностайне при
йняли вітального листа на адресу ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР.

Багатолюдний мітинг трудящих відбувся з нагоди від
криття меморіальної дошки, яку встановлено на примі
щенні міської школи № 24. Вічною Пам'яттю про кому- 
ніста-леяінця ожили слова:

«24 грудня 1934 року ця вулиця названа іменем видатного діяча 
Комуністичної партії. Радянської держаеи Сергія Мнроловн’іа 
Кірова.

1856—1934 рр.
Дошка встановлена на відзначення УО-річчя з дня іісго народ

ження?.

ГОТУЙСЯ ДО ВСЕСОЮЗНИХ Я® 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ! 'М

• 17 квітня— 
Всесоюзний 
комуністичний 
суботник

V ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ ПОСТАНОВИВ ПРОВЕСТИ 2—10 КВІТНЯ ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ «РІШЕННЯ XXV З'ЇЗДУ КПРС — ВИКОНАЄМО».
З ГОРДІСТЮ за нашу Батьківщину, за рідну 

Комуністичну партію, за радянську люднну- 
творпя молодь орденоносної Кірояоградщиіпі од- 
нсстайно схвалює, приймає де керівництва і неухиль
ного виконання 
КПРС Пленум 
ків і дівчат 
положення і 
тем Л. І. Брежнєвим у Звітній доповіді ПК КПРС. 
будуть ясним дороговказом, чіткою програмою нашої 
повсякденної роботи. Свою відданість справі партії, 
готовність бути разом з комуністами на головних ру
бежах десятої п’ятирічки ми доказували і будемо до- 
к?:-увати ділом. 80-тисячннй загін молоді області.

‘ зайнятий безпосередньо у сфері матеріального вироб
ництва, — активний учасник патріотичного . руху 
«П’ятирічці ефективності і якості — ентузіазм і 
тьорчість молодих». В дні роботи з’їзду комсомоль
сько-молодіжний колектив. Олександра Руднеика 
Олександрійського електромеханічного заводу пра
цював на зекономлених матеріалах. Під девізом «Вк- 
вснаємо завдання партії! Наша відповідь — надпла
нові комсомольські тонни» провели ударний суботнії« 
комсомольці Новоукраїпського щебеневого 
Бригада електрослюсарів Ганворонського 
зо-ремонтного заводу, очолювана молодим 
юм Віктором Копачинеьким. тоді здобула право по
січи ім'я колективу імені XXV з'їзду КПРС. Сьогод
ні 285 колективів, дд Ш<нх гханіп.хлііжс 25 тисяч і 
юнаків і Дівчат, Пргіцюїб 7ь за зустрічними планами- 
Широкого розмаху набуває рух кращих молодіжних І 
тракторних бригад області «Високоефективному' і 
довгостроковому використанню сільськогосподарської 
техніки — комсомольську турботу».

історичні рішення XXV з’їзду
ЦК ВЛКСМ від імені юпа- 

Спілки запевнив партію, то 
завдання, висуну і і товари-

заводу, 
теплово- 
комуніс-

17 кяіпія плавильники від
працюють на зекономлених ма
теріалах з нормою виробітку 
190 процентів.

Почив москвичів .найшов на 
нашому завбді широку і за
цікавлену підтримку.

Комсомольсько-м о л о - 
діжні колективи цеху N2 З 
Тетяни Адерквс (групком- 
сорг С. Пустова), Лариси 
Лященко (групксмсорг 
Л. Яблонська), Ольги Ісає- 
вої (групкомсорг В. Ві- 
щенко) на своєму мітингу 
прийняли зобов’язання 
ЕІдлрацюваги у день Все
союзного суботника на зе
кономленій сироЕині та 
матеріалах і аидати висо
коякісну продукцію своєю 
зміною на суму 12 тисяч 
карбованців з середньою 
продуктивністю праці не 
нижче 130 процентів.

І. ЮРБА, 
секретар комітету ком
сомолу Світловодсько- 
го заводу чистих мета
лів

О. ЗЕЛ ЕНСЬКИЙ.

місце, а член

к

■

ФОТО
А. БУДУЛАТЬЄВА.

ОПЕРАТОР КОРМОРОЗДАВАЧА ОЛЕКСАНДР РОДИ! 
ПРАЦЮЄ В КОЛГОСПІ ІМЕНІ ЛЕНІНА ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ ВІН ДОГЛЯДАЄ 5500 СІИіНЕП. ЗАВДЯКИ СТА
РАННОСТІ І ВМІЛІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІКИ МОЛО
ДИТ! ТВАРИННИК ДОБИВАЄТЬСЯ НА ГОЛОВУ В СЕРЕД
НЬОМУ 430 ГРАМІВ ДОБОВОГО ПРИРОСТУ ЖИВОЇ BAI II.

ФОТО І. КОРЗУНА.

За прикладом 
москвичів

Ініціативу москвичів — 
провести 17 квітня кому
ністичний субэгник, при
свячений 106-річниці з дня 
народження В. І. Леніна, 
відразу ж підхопили тру
дівники колгоспу імені 
Карла Маркса Кіровоград
ського району. На своїх 
мітингах та зборах вони 
вирішили всі як один ви
йти на суботник і попра
цювати на ньому з най
більшою віддачею.

Так, колектив доярок МТФ 
№ 5 поставив за мету в день 
суботника підвищити продук
тивність молочного стада па 
300. а М-ТФ Л 2 — па 200 кі
лограмів продукції. Передові 
виробничниці Н Ляшенко, 
М. Гребінь, Р. Бондаренко. 
П. Чорноліс і М. Скакун ви
рішили довести надої до 12 — 
15 кілограмів молока від коро
ви. Врівень із старшими тру
дитиметься і молодь.

Молоді механізатори зекономленому 
працюватимуть на колгосп
ній ниві. Кожен з них в 
день суботника зобов’яза- 
зався виробити півтори 
зміни* норми.

На

де л,/ УДАРНА НАУГА мгмюдиу 
пріЩібіігь за зустрічними планами |

Працівники Будинку культури імені Калппна про
вели па Кіровоградському ордена -Знак Пошани» за
воді тракторних гідроагрегатів усний журнал «Гори
зонт», присвячений трудівникам’ механоскладального 
цеху № 1 — переможцям перс-дз’їздівського соціаліс 
нічного змагання.
.маВ»М змістос,|||м був виступ секретаря пзріорганіза- 
X ?.• Рсзнічснкч «XXV з’їзд КІ1РС про дальший розви- 

с.о,.11‘л,сг,.‘ч,,ого змагання за підвищення ефснтивносгі 
праці і якості продукції».

журналу відкрило інтерв’ю з володарями 
•іис.ка на влкс.М «Молодик гвардієць п'ятирічні;»: слюса- 
рем-складл.і:, ником Володимиром Карагьови.м, майстром 
дільниці складання корпусів водоиасосін .Миколою Негріси- 
ком та різьбонарізчиком Володимиром Чумаченком. які лдо- 
оу.ш право підписати Рапорт Ленінського комсомолу фору
му комуністів країни. Кращі .молоді ккробничііикп сдеркаїи 
Почесні грамоти.

В. ТРИГУБОВА, 
завідуюча відділом культмасової роботи Кіро
воградського Будинку культури імені Калініпа-

4 « 4

Завдання Всесоюзних комсомольських зборів — 
донести матеріали з'їзду до кайширших мас молоді, 
чітко організувати їх вивчення в кожній первинній. 
Дійти до кожного! При цьому, аналізуючи дійсний 
стан справ у праці, навчанні й відпочинку, спід до
класти найбільше зусиль до того, щоб патріотичні 
ініціативи, народжені в дні роботи з’їзду, не згасли, 
постійно розвивалися в практичному втіленні спілча
нами накреслень вищого форуму партії.

Особливої уваги в дні зборів потребують питання 
якості, ефективності всієї нашої роботи, пошуку ре
зервів виробництва, підвищення особистої відпові
дальності кожного за виконання соціалістичних зобо
в’язань. Ще ширше необхідно розгорнути боротьбу 
за якість знань, за свідому дисципліну, за дальший 
розвиток громадсько-політичної активності і студентів 
та учнів.

Під час Всесоюзних зборів кожен член ВЛКСМ по
винен продумати, визначити свою участь у Всесоюз
ному Ленінському заліку «Рішення XXV з'їзду КПРС 
— в життя!» розпочати підготовку до Ленінського 
урону «Партія — розум, честь і совість нашої епохи».

Комсомольські працівники, всі ідеологічні працівни
ки комсомолу мають глибоко усвідомити, ідо вико
нання намічених планів у великій мірі буде залежа
ти від того, настільки глибоко засвоїть кожен юнак 
і дівчина матеріали XXV з’їзду КПРС. Тому пропа
ганду теоретичної думки, партії слід вести р. тісному 
зв’язку з практикою комуністичного будівництв?», 
обов’язково домогтися чіткого розуміння молоддю 
політики КПРС, підіримкн і стрсмління втілювати її 
в життя.

Гаряча 
підтримка
Комсомольськс-м о л о - 

діжний колектив плавиль
ників ІАиколи Петрова це
ху № 8 Сбітлоеодського 
заводу чистих металів ві
домий на заводі — не раз 
він ставав ініціатором 
добрих починань.

Щойно хлопці поверну
лись із Подольська, де на 
всесоюзних 
плавильників зайняли дру
ге командне 
їх бригади комсомолець 
Віктор Логінов став ліде
ром у особистій першості.

Дізнавшись про патріотичну 
ініціативу москинчів — провес
ти Всесоюзний суботпкк, 
прпсеячспиіі ІОб-річііиці з дня 
народжений В. І. Леніна. — 
колектив на своїх зборах га
ряче підтримав її.

змаганнях

СУМЛІННА
ЦЯ — ЗАКОН ДЛЯ 

КОЛЕКТИВУ БРИТА.
Дії ПОСТА ДІАГ
НОСТИКИ КІРОВО
ГРАДСЬКОЇ СТАН
ЦІЇ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЇВТОЧОБІЛІВ. КОМ 
СОМОЛЬЦІ ВІКТОР 
ЛУНГУЛ, СЕРПИ 
ЗАВІ НА ТА ІГОР 
ЗАІ1ОРОЖ Ч Е И К О
ЗАВЖДИ ШВИДКО
I ВИСОКОЯКІСНО 
ВИКОНУЮТЬ свою 
РОБОТУ.

НА ФОТО: (ЗЛІВА
II \HPABC): в. ЛУН
ГУЛ. с. ЗАВІ НА. 
І. ЗАПОІ’ОЖЧЕПКО.

пальному т
П’ятдесят вантажних II 

автомашин, сорок автобу | 
сів вийдуть в рейс ’.7 квіт- в 
ня із гаража волинського || 
автотраспортиого підири- і 
ємства № 10035 В святно- І 
вий день комуністичної В 
праці буде перевезено не І 
менше 1700 тонн народно- і 

господарських вантажів. з Ти 
прх 1ОО тонн полах план /// 
'Таке рішення прийняли на ук 
мітингу працівники авто- п 
підприємства, який відбув- V» 
ся днями.

— З початку нинішньо
го року я зекономив понад 
сто кілограмів пального. 
— сказав на мітингу -шо-. 
Фер автосамоскида ММ3 
555 М. Дорошенко — 
Знаю, шо багато моїх то
варишів по роботі також ‘ 
мають" чималу економію „ 
Давайте попрацюємо в дні. 
що залишилися до 17 квіт
ня, бережливо. з таким' 
розрахунком, щоб всю змі
ну в день червової суботи 
перевозити вантажі і ла 
сажирів на зекономлено
му пальному.

Про підтримку ініціати
ви робітники заявили у 
своїх виступах також шо
фери В. Онищенко. В. Бср- 
вигора. І. Чорний. О Гуля
ев. М Силяденко та інші 

Великий комплекс робіт 
виконають на суботинку і 
ті працівники автопідпри- 
--------  не будуть 
зайняті на зміні Вовн про
чистять котлован лід фун
дамент майбутньої ремонт 
ної майстерні. посадять 50 
хвойних дерев, будуть впо
рядковувати територію 
підприємства. Зароблені 
кошти вирішили перераху 
ваги V фонд десятої п’яти 
річки

ємства. які

С. MAI УСЯК, 
працівник долинської 
районної газети «Шля
хом Ілліча»,



2 ошор» ---^^Молоджі комуялр** ЗО березня ЛОТО року

=±
=!

\І- -
ф

Щ«В СЛУХАЧ
Поглиблене, грунтовне вивчення істо

ричних рішень і документів XXV з'їзду 
КПРС як важлива політична кампанія ви
сунута нині на перший план в усіх фор
мах назчан.-ія трудящих, особливо моло
ді, На- секційних заняттях районного се
мінару ідеологічних працівників у Онуф- 
ріїзці райком ЛКСМУ прозів консульта
ції для комсомольських пропагандистів, 
спільно з учасниками розробив план за
ходів по висвітленню матеріалів партій
ного форуму. Згідно плану у своєму 
гуртку «Молоді про партію» ми вигото
вили діаграми, схеми у порівняльних да
них та інші наочні посібники, які допо
магають яскравіше розкривати підсумки 
і перспективи розвитку народного гос
подарства — від масштабів усієї країни

до конкретних зобоз’яззнь свого колек
тиву.

Комсомольці, працюючи над значен
ням матеріалів з'їзду, захоплені велич
ними перспективами десятої п'ятирічки. 
Активність кожного на заняттях, як ніко
ли, висока. Саме тому менша випадає 
турбот про відвідування, про необхід
ність взяти на себе певну частину 
ної роботи, корисної для гуртка, 
тозніше готуватися до виступів.

більшою мірою це — наслідок 
легливої вихозної роботи з ними,
сякденного поагнення зробити кожне за
няття особливо ціказим. Мої слухачі — 
самі пропагандисти. Готують співдопові
ді, реферати, аналізують виступи на за
няттях. От слюсарі Володимир Маидри-

СПІЛЬ- 
грун-

напо- 
поз-

геля та Григорій Болбзс часто виступа
ють перед робітниками райзідділення 
«Сільгосптехніки», з успіхом проводять 
політінформації, розповідають про з їзд.

Минуле наше заняття По вивченню ма
теріалів XXV зїзду КПРС почали з вра
жень про виступи делегатів партійного 
форуму. А потім Павло Вергун, дефекту- 
вальник,агроном мехзагону Петро Мало
літко, гортаючи сторінки Звітної допові
ді ЦК, знайшли «свої» теми і поділилися 
думками з присутніми. Я слідкую за тим. 
щоб кожен уміло вів конспект, спрямо
вую розповіді слухачів, роблю наголос 
на важливих питаннях. За освітою я — 
економіст, і це дає мені ширшу можли
вість документи економічної стратегії

Вивчаємо матеріали з’їзду

партії тісно пов’язувати з практикою ро
боти нашого підприємства.

Під час наступних занять детально 
розглянемо собівартість ремонту ма
шин в райоб’єднанні, якість роооти це
хів, вивчимо досвід кращих інших рай- 
в'дділень «Сільгосптехніка».

Тільки наполегливість, палку любоз до 
справи і міцні знання треба брати з со
бою у похід за поглиблене вивчення 
матеріалів партійного форуму, аби стали 
величні накреслення дороговказом кож
ному у десятій п'ятирічці.

Л. КУДІНОВА, 
пропагандист політгуртка «Молоді 
про партію» Онуфріївського райвід- 
ділення «Сільгосптехніка».

І

І

зисокз-

— про
строч 

пізгорз- 
строж —

В. КОВПАК, 
комсомольсько- 

тракторної

зобоа'иланнл 
міжремонтний 

тракторів па

екзаменз-

До редакції надходять десятки листів з поміткою «Скільки служи
ти трактору!» Пишуть молоді хліЗоооби, спеціалісти, комсомольські 
активісти. Звернення членів передових комсомольсько-молодіжних 
бригад до всіх молодих механізаторів області схвилювало комсо
мольців, молодь. Підтримуючи його, вони беруть конкретні зобов'я
зання, дають роботі своїх машин з нинішній п’ятирічці гарантію 
якості.

ТЕХНІКА любить турботли
ві руки. Про це ми ще 

раз говорили на комсомольсь
ких зборах, героями яких ста
ли трактористи Іван Андрійович 
Тіманоаський, Василь Гнатович 
Андрійченко, Володимир Гаври
лович Боженко, Григорій Олек
сійович Берневек. Всі вони пра
цюють на Т-74 і вже на один — 
три роки продовжили аморти
заційний строк служби тракто
рів. І це — важких машин, які 
знаходяться щодоби в дії 15— 
18 годин.

У колгоспі цих механізаторів по
важають. Знають, що піхто з них не 
заведе двигуна свого трактора, по
ки не перевірить кожен гвинтик, 
кожну гаєчку. Пам’ятають в брига
ді і той урок, який дали досвідчені 
хлібороби одному своєму молодому 
колезі. Юнакові довірили трактор. 
1 він, настроївшись на «рекорд», 
декілька днів підряд мав найвищий 
змінний виробіток на машину. Дос
відчені хлібороби застерегли його, 
щоб не «виснажував» техніку «мак
симальними обертами» був дбайли
вим господарем, та даремно. Через 
тиждень трактор поставили на ре
монт. Невдовзі і відстаючі обігнали 
«рекордсмена» по виробітку, а він 
ще ііоодовжував лагодити машину,

ключ
СВОЄЧАСНІ

техогляди — ключ до правиль
ної експлуатації сільськогоспо
дарських машин, а 
тором для кожного стзче хлі
боробська совість.

Комсомольські зборі, 
розглянули питання

ТЕХОГЛЯДИ
втратив чимало часу. Тахі «рекор
ди» нікому не потрібні: техніка лю
бить турботливі руки, практика по
казує, я кіно правильне, експлуату
вати трактор, він може служити 
два і більше амортизаційних стро
ки.

За рахунок чого можна про
довжити «вік» машини з най
ефективнішим її використан
ням? Факторів чимало. То — і 
підвищення кваліфікації меха
нізаторів, удосконалення 
монтної служби, 
техоглядів 
своєчасне 
виконання цих операцій — од
на з оснозних 
часного зиходу техніки з ладу. 
Я б сказав, що саме своєчасні

ре- 
проведення 

графіком. Не-за
і некваліфікозане

причин перед-

ДОВГОВІЧНІСТЬ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС...

"ірГ ОЛІЇ читали Звернення членів комсомоль- 
“ * сько-молодіжиих тракторних бригад кол

госпів імені Каліиіпа Олександрійського райо
ну. імені Шевченка Новоукраїнського району 
та колгоспу «.Родина-» Ульяновського району, 
пориї за- все відчули єтурбоиапість улолоднд. 
хліборобів за долю сільськогосподарської тех
ніки. І наші молоді механізатори повністю 
підтримали ініціаторів, накреслили конкретні 
плани, взяли підвищені соціалістичні зобов’я
зання.

В колгоспі 51 тркатор. 15 з пнх можна було вже 
давно списати, але вони ще надійно працюють І це 
підтверджує, що строки їх використання, — звичай
но, якщо техніку експлуатувати за всіма правилами 
— набагато перевищують розрахункові. ІДо дали гос
подарству минулого року ці 15 тракторів? Па них 
механізатори виробили понад 21 тисячі гектарів умов
ної оранки, а це забезпечило вчасне і швидке прове
дення всіх агрозаходів, а, відтак, і високу врожай
ність зернових та технічних культур. То ж коли.по- 
чалася розмова про продовження амортизаційного 
строку роботи тракторів, аі ііувати« хлопців не дове
лося.

Хлібороби добре знають Миколу Андрійови
ча Могпленка. За кермом свого МТЗ-5ЛС він

па яких ми 
,_______...............  продовження
амортизаційного строку служби тех
ніки, були відкритими. Слухали 
нас і досвідчені хлібороби. Підтри
мали і теж включились у змаган
ня за високоефективне використав- 
ня машин. А 35 членів ВЛКСМ та 
молодих хліборобів бригади взяли 
конкретні 
довжктн 
роботи ________ __
чотири, а експлуатаційний 
на трп-шість років.

Змагатимуться за 
ефективне використання техні
ки не лише трактористи, а зсі 
механізатори — комбайнери, 
члени механізованих ланок по 
вирощуванню просапних, май- 
стри-наладчики, члени ремонт
ної бригади.

бригаднр 
молодіжної 
бригади колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського ра
йону.

з 1960 року. Трактоо служить вже два аморти
заційних строки, а механізатор та його напар
ник комсомолець Леонід Черненко і не дума
ють списувати машину. «Ще ходитиме мінімум 
три роки!» запевнили вони.

Не менш почесне зобов'язання г.зпі» Василь Форту- 
па. т.’кпй з 196? року працює на тракторі такої ж 
марші. Минулої п'ятирічки він виробив на ньому 
■1850 гектарів умовної оранки і зскоиомпл на ремоиті 
та техоглядах майже тисячу карбованців. У ігппішнії 
механізатор планує виробити не менше 4С,0С геїгга- 
\Ля уиовг.оі ораний ї '»економити на \»лоі‘хак та тек- 
адлиддах. кепйоватпйв.

Кдмеоиотіеііь ХлиЩій 'Лі-упіегліо -ла чоти\іл ow.ii є-ч- 
сплуатації ІОМЗ-б.П .зробив йому лише один поточ
ний релісшг і планує без капітальної'.) рсмситу водпгн 
машину ще чотири роки. Віктор Кзслерськкіі пе зі 
пішяв Т-71 три з па.овипою і продовжать цей строк 
ще па два роки. Вважає, що «довговічність* ііого 
маїпиііи становить Ю років.

Всі 20 молодих механізаторів колгоспу зобо-
• в’язалися продовжити амортизаційний строс 

служби тракторів до капітального ремонту па 
півтора-два роки, а трудовий «стаж» роботи 
своїх машин — від двох до шести років.

Д. БОГДАНОВ, — 
секретар комсомольської організції, І. ГО
РОБЕЦЬ — головний інженер, М. КОМА» 
РОВ — бригадир тракторної бршади. 
Колгосп імені XX з’їзду КПРС Бобрннецько- 
го району.

Факт 
ї. КОРЗУНА.

Виховувати підрос
таюче покоління в 
труді, прищеплювати 
йому любов до нього, 
готувати до самостій
ної праці на благо 
Віїчитнн — цими вка- 
зіоками XXV з’їзду 
КПРС керуються пе
дагоги всіх нікі і об
ласті. Великий досвід 
такої роботи мають 
вчителі Богданівської 
середньої ніколи іме
ні В. І. Леніна 
мянського 
Люблять 
працювати 
учнівської 
шкільнпх 
Особливо 
стали і уроки 
що проходять в світ
лій сучасній майстер
ні в новому примі, 
щепні школи.

На фото: школярі 
на занятті в майстер
ні по обробці дерева.

Зна- 
райочу. 
піко іярі 

на полі 
бригади, п 
теплицях, 
цікавими 

праці,

Роз’їхались в усі кутечкп області делегати V обласного зльоту 
молодих вчителів. Повезли з собою в думах вагомі плани, наснагу 
дерзання, я сі визначать всю їхню майбутню діяльність. Завдаь/*<> 
ня. поставлені в світті рішень партійного форуму, — не тільки для 
делегатів зльоту. Вони для всіх, хто робить г.аоблагородьішу спра
ву — виковує громадян Країни Рад.

Вам, напевне, доводилось 
спостерігати з ательє чи перу
карні чергу до якогось одного 
майстра. Нічого дивного: кож
ний намагається довірити долю 
свого костюма чи зачіски тіль
ки найбільш вмілим і вправним 
рукам. А коли до школи прихо
дять семирічні, з чистими очи
ма, в яких світиться бажання 
пізнання світу, вони 
ють про те, кому віддадуть 
свої ючі душі. Як сказано в су
ворих шкільних правилах, дітям 
вчитель призначається за велін
ням адміністративного розподі
лу обов’язків. Чи відчуває ко
жен, хто приходить в клас, щоб 
провести цих малюків дорога
ми життя, яка відповідальність 
лягає на нього?

Чи є потреба підкреслювати 
ще раз важливість ролі вчите
ля, особливо в сучасних умо
вах? Адже радянський вчитель 
— це уповноважений партії в 
боротьбі за розв'язання най
складнішого завдання — фор
мування нової людини, гідної 
нашої епохи. «Нині темпи сус
пільного прогресу, темпи нашо
го просування до комунізму 
все помітніше залежать від ін
телектуального потенціалу сус
пільства, від розвитку культу
ри, науки, освіти» — говорив 
Л. І. Брежнєв перед виборцями 
Бауманського виборчого окру
гу. Забезпечити ж розвиток по
тенціальних розумових можли
востей кожного громадянина 
нашої країни повинна школа.

саме тут починається 
майбутніх робіт-

не дума-

Адже 
формування 
никіз, науковців, людей різних 
професій. \ ачмдсиі особливо 
гостро повинні відчувати при- 

X четиістч до ков.нрХ^нн'к
планів партії, накреслених XXV 
з'їздом.

Які ж проблеми доводиться вирі
шувати нікелі лараз? їх багато, і 
зсі воші об’єднані тією складнісно. 
що жиисмо ми в особливих умовах 
так званого «інформаційного вибу
ху», коли сучасна людина одержує 
великий обсяг інформації із різних 
джерел. Такі цифри: в 30-і роки з 
усієї сііріпійііятої інформації почад 
70 процентів людина одержувала з 
вуст вчителя. Нині ж цифра ста
новить менше 25 процентів. Як же 
бути?

Інколи доводиться педаюгам роз
чаровуватись у своїх учнях, які ні
бито на якомусь етапі втрачають ін
терес до науки, не хочуть вчитися. 
Частково це й так. хоча не існує та
ких учнів, які б не хотіли пізнавати 
оточуючу нас дійсність, проникати, 
в глибини незвіданого.

Учні перестають хотіти вчи
тися найчастіше від того, що 
наш «інструмент научення» на 
даному етапі дещо недоскона
лий. Порівняйте для прикладу 
сучасний рівень виробництва в 
умовах науково-технічної рево
люції (застосування засобів ав
томатизації, високої механіза
ції, обчислювальної техніки — з 
цим учень, безперечно, знайо
мий за допомогою багатьох 
джерел: радіо, телебачення, 
наукова література) з загально
освітньою школою (старомодні 
парти, дошка, старенький стіл 
на чотирьох ніжках, крейда і 
ганчірка). Зрозуміло, що такий 
«сервіс» все менше приваблює 
учнів. І завдання працівників 
освітянської ниви — привести 
школу у відповідність з сучас
ним станом суспілььо-екочо- 
ЙпЧоНт°Л°„ розаиткУ нашої країни, 

гро організацію на- 
за кабінетною систе-

Йдеться 
вчангія 
МОК>,|

ПРИЧЕТНІСТЬ
ДО ВЕЛИКОЇ

СПРАВИ
Звичайно, поки що значні 

труднощі зустрічаються з ма
теріальним обладнанням кабі
нетів, нестачею технічних засо
бів навчання. Партія піклується 
про те, щоб ці проблеми були 
якнайскоріше розв’язані: «По
кращити оснащення лаборато
рій, навчальних і навчально* 
методичних кабінетів, майсте* 
рень сучасним обладнанням, 
приладами, інструментами, на* 
вчальними посібниками», — так 
вирішено на XXV з’їзді КПРСі " 
Зараз промисловість налаго
джує комплексне зидготовлен- 
ня кабінетів.

Та цс не значить, 
шилось спокійно 
даная полягає в тому, 
ристатн для цього, 
внутрішні резерви . Як 
жить допомогти деяким 
подолати психологічний бар’єр, який 
заважає їм вирватись з кола по
милкових традицій, коли вчитель, 
виступає тільки як інформатор пев
ної суми хрестоматійних знань. 8 
сучасних умовах педагог, в першу 
чергу повинен бути оріанізаторож 
навчально-виховного процесу, по
стійно вдосконалювати його, засто
совувати нові форми і методи, тех
нічні засоби навчання. В області в 
чимало шкіл, де кабінетна сястеил 
стала вже практичною справою сьо
годення. Цікавий досвід нагромад
жено в школах Доброьеличківсьхо- 
го, Гайворонського, Зпалі 'яиського, 
Новоукра їпського, Олександрівськв- 
го районів. А от в Кіровоірадськоїху 
райоїіі такі питання виріїпуються иф 
незадовільно. Ла статнстнчвпмн да
ними, в районі нараховується Иї 

Проте й\аі>ніість не в\дпа- 
відаі. вимогам положень про нчї, 
обладнання їх примітніше: все лао» 
днться до портретів наукових діячів, 
декількох застарілих стендів і н*- 
борів навчальних таблиць Нсаже 
такий стаїі не хвилює молодих вчи
телів, невже не бачать вони, щ» 
така важлива справа потребує їк 
рун, знань, енергії?

Суспільству потрібне МОЛОДІ 
людина не лише з добрими 
знаннями. А в першу чергу, 
морально вихована, ідейно пе
реконана, політично грамотну 
готова працювати в ім'я про
цвітання нашої Вітчизни. Рівень 
вихованості людини визначаєть
ся не обстрактними знаннями, 
а конкретними ділами. Саме 
Цей бік виховної роботи вказу
вав Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв у доповід 
на XXV з'їзді КПРС; «Ніщо так 
не підносить особу, як активна 
життєва позиція, свідоме став
лення до громадського обз- 
в язку, коли єдність слова і ді
ла стає повсякденною нормою 
поведінки. Виробити таку по
зицію — завдання морального 
виховання». 1 ці завдання іеж 
лягають на плечі педагогів- 
Щоб викоі-ати їх, потрібно до
класти багато сил. І вони в нас 
є..Тільки за роки дев'ятої п яти- 
річки в школи області прибуло 
2506 молодих дипломованим 
спеціалістів. їм, разом з стар
шими колегами і втілювати з 
життя все, що накреслено пар
тійним форумом. Це й буде за
порукою успішного здійснення-^ 
загальної середньої освіти — 
головного завдання, постаалг- 
ного партією перед радянсь
кою школою.

Н. ПАСТУШЕНКО»

заиє- 
'5аа-

ЩО №М 
вичікувазк. 

ш.об вик»» 
насамперед, 

багато ва* 
вчителчиї
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» МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Щойно у нашому тісті завершились гаст
ролі молодіжного зонально-інструменталь
ного ансамблю з Чехословач'.-мнк під ке
рівництвом Іво Пазлнка.

Цей колектив знайомий кірог.оградцям 
по своїх позаторішніх виступах. Шану, 
вальникн естради, які всі три дні п<-ре- 
поднювали зал обласної філармонії, особ
ливо тепло приймали свою давню знайому 
відому співачку, лауреата конкурсу «Бри- 
тіславська ліра», володарку трьох золо
тих платівок Віру Шпінарову.

Цікаво, що творча біографія колективу 
почалась у маленькому молодіжному ка 
фе міста Острава (до речі, такий початок 
характерний для багатьох нині відомих 
естрадних ансамблів Чехословаччинн). Са д 
Іво Паз.інк педагог за освітою. Колишній 
викладач музичної школи.

В 1961 році після успіху на Празькому 
фестивалі молодіжних ансамблів до ко
лективу прийшло широке визнання на бать
ківщині, і з цього часу, по суті, й поча
лась його професійна біографія

Вшосте приїздять до Радянського Союзу 
чеські друзі. Вони бували в багатьох міс
тах нашої країни, на її будовах і підпри
ємствах і. ясна річ. їм в що сказати про 
наше сьогодення. Щойно артисти прибулі« 
з шахтарської Олександрії. Наш кореспон
дент зустрівся з художнім керівником ан
самблю Іво ПАВЛИКОМ. Ось що він роз
повів:

— Кожний приїзд до ва
шої країни — це і велика 
радість, і водночас, — не
абиякий іспит, бо відверто 
можу сказати, що такого 
вимоглігвсго, і, головне, 
знаючого слухача, як ра
дянський, нема ніде. А то
му ми завжди зосередже
но готуємось до кожного 
концерту в СРСР.

Ми — друзі, і це відчу
вається у всьому: щирій 
привітності, доброзичли
вості, критичних заува
женнях професіоналів, кві
тах, які щедро нам дару
ють.

І де б нам не довелось 
буватиму Москві чи ТбітЬ 
сі, Харкові, Києві, Алма- 
Аті чи у вашій області — 
неодмінно впадають у ві-

Позивні цієї гри пролунали у святково прикрашено-
му спортивному залі Маловисківської середньої шко- ^* * ** * 111V 1 О 

ги № 4, де відбувся перший районний 
мо, хлопці!»

конкурс «Ну- плюс УМІННЯ
Десять шкіл району виставили свої 

команди. Привітань юнаків прийшли 
піонери. Вони побажали учасникам 
перемоги, подарували їм квіти. Веду
ча Лариса Туз познайомила всіх зі 
Складом жюрі.

І змагання розпочалося.
Спочатку перевірили, як майбутні 

воїни 232Л^іли^почагкозою військо
вою ПІДГОТОВКОЮ, 
все; і сгроііоза винді» 
та кмітливість, за який 
конкурсу розберуть ' ^ла^ 
/лат, одягнуть /7/оогнгаз то 
вувалъсъ не пиш= 
правильність виконання ^^авленогс^

оцінювалося 
і вправність 

учасники 
уть азто- 
о. Врахо- 

кість, а й

в нт 
ПРАВОФЛАНГОВИХ

Обласний комітет Д ГСААФ 
провів зліт переможців соціа
лістичного змагання оборонно
го товариства 3 доповіддю про 
підсумки роботи дтсаафівськик 
організацій в 1975 році і зав
дання товариства в світлі рі
шень XXV з’їзду КПРС висту- 
пив голова обкому ДТСААФ 
О П. Максимов.

На зльоті було відзначено,

ЗА МІСТО
ЗРАЗКОВОГО
ПОРЯДКУ

Перед самим початком вес
няних канікул зібралися в акто
вому залі учні п’ятої середньої 
школи міста Кіровограда. Га 
розмова була не про відпочи
нок. Піонери і комсомольці 
теж зідгукнулися на патріотич
ний почин москвичів — провес
ти Всесоюзний суботник, прис-

З сіаор.

ПЕРШИМ
ВАРІАНТ

ЗОЛОТІ ПЛАТІВКИ
ВІРИ ШПІНАРОВОІ

чі нові будівлі і проспекти, 
оптимістичний настрій ра
дянських людей, їх само
віддана праця, зрослий 
культурний рівень. Це пас 
радує і зобов’язує приво
зити щоразу нові, цікавіші 
і змістовніші преграми.

Цьогорічні гастролі — 
особливі для нас. Завер
шив свою роботу XXV 
з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу, мате
ріали якого уважно вивча
ють і в нашій країні. Ми, 
музиканти, знаємо, що го
ловний девіз вашої деся
тої п’ятирічки — висока 
ефективність і якість пра
ці. І прагнемо виступати з 
повного віддачею.

У себ? на батьківщині 
ми часто виступаємо нз 
підприємствах і великих 
новобудовах, вивчаємо 
смаки робітничої молоді, 
адже задовольнити її ду
ховні інтереси — наш обо
в’язок. В одній із таких 
поїздок і народився задум 
моєї музичної композиції 
«Андромеда», у якій я на
магався відтворити засо
бами гармонії потяг су
часника да космосу, до не
пізнаного Вся наша про
грама насичена творами, 
що розраховані на моло
діжну аудиторію.

Наша дружба непоруш
на, адже мн інтернаціона
лісти. І можна наводити

завдання... Представники 
команди демонстрували свої 
з історії Збройних Сил нашої 
відповідали на запитання спортивної 
вікторини. Особливий інтерес в учас
ників викликав конкурс «Веселі стар
ти», де потрібно було проявити швид
кість, спритність, наполегливість.

Добре справилися з завданнями 
Сергій Дученко з Малосисківської 
школи №3, Альберт Майстеренко з 

капітан команди Злинської 
СШ № 1 Анатолій Ковальов, Анатолій 
Вальтер з Плетеного Ташлика, хме- 

лівчанин Валентин Гончаренко та Сер- 
г\й Сиренко з Великої 'Виски. Гїїд час 
підтягування на перекладині не бупо 

кожної 
знання 
країни,

що найкращих успіхів в обо
ронно-масовій роботі ДОМОГЛИ
СЯ Кіровоградська, Олексан
дрійська, Світловодська, Зна- 
м’япська міські, Новоукраїнсь- 
ка і Олександрійська районні 
цтсаафівські організації, морсь
ка школа, Олександрійська ав
тошкола та авіаційно-спортив
ний клуб.

Великій групі активістів обо
ронного товариства вручено 
грамоти обкому ДТСААФ і бі
бліотеки на військово-патріо
тичну тематику.

В. УФІМЦ.ЕВ.

на-

на- 
за

вячений 106 річниці з дня 
родження В. І. Леніна.

— Нехай цей день стане 
шим внеском в боротьбі

місто зразкового порядку,— 
так вирішили на мітингу школя
рі. Трудовий десант учнів пра
цюватиме в тому мікрорайоні, 
де знаходиться наша школа: 
дбайливими руками буде приб
рана вулиця Шевченка та 
сквер.

Н ЖУРБА, 
комсомольськоїсекретар 

організації СШ № 5. 
м. Кіровоград.

чимало прикладів її вияву. 
. Взаємозбагачеш-.я братніх 

культур має давню і доб
ру традицію. Мені, як ком
позитору, подобаються 
пісні і ПахмутсЕої і Ба
баджаняна, і Мартинова. 
Цього разу я привіз свою 
позу обробку відомого 
твору Хачатуряна «Танець 
з шаблями». Сподіваюсь, 
що вона сподобається ра
дянському слухачеві. По
повнила свій репертуар і 
Віра Шпінарова.

Розширюються і набу
вають нових форм паші 
дружні стосунки. І це — 
добра ознака могутності 
табору соціалізму.

Хочеться, користуючись 
нагодою, побажані кірово- 
градця.м, як і всьому ра
дянському народові, вели
ких успіхів у десятій п’я
тирічці.

МАСОВІСТЬ II ~ . •
За роки дев ятої п ятирічки комсомольські органі- з 

зації області разом з фізкультурними активістами чи 
мало зробили в справі фізичного виховання юнаків і -г
дівчат. Зросли шеренги значківців ГПО, збільшилась- 
КІЛЬКІСТЬ спортивних секцій, 15 ході підготовки до рес-; ' 
публіканської спартакіади проведено чимало спориш і 
'них поєдинків.

І все ж не в кожному колективі до занять фізкуль . 
турою і спортом залучено максимум молодих вироб-. 
ничників, студентів, школярів. Вирішенню проблем 
заважає відсутність хороших спортивних баз, справі 
шкодить безініціативність окремих фізкультурних 
працівників. Тому й не дивно, що під час змагань (у 
«вузькому колі») ми бачимо одних і тих призерів. А 
прогалини в масовості перешкоджаюгь налагодити 
постійний місток до висог майстерності.

Отож ми й вирішили звернутись до наших читачів, 
з анкетою Чекаємо відповіді” від комсомольських", 
активістів, фізкультурних працівників, спортсменів.- 
всіх, кого турбують питання розвитку спорту В об- ; 
ласті.

1. Який процент молодих виробничників (учнівської 
молоді, студентів) з твого колективу бере участь 4 
спортивно-масозій роботі?

На фото: солісти ансамблю 
В. ШПІНАРОВЛ та 3. МАНН.

о 
я о43

2. Скільки змагань з початку року було проведена 
з тзоїй школі, колгоспі, на підприємстві! Яка кількість 
учасників?

сильнішого за Анатолія Вальтера. По
тім баскетбольне кільце та спортиз- 
на естафета з елементами гімнасти
ки. Знову перший Анатолій Вальтер, 
який набрав 54 очка, на другому міс
ці Анатолій Козальоз — 50 очок, на 
третьому Валентин Гончаренко.

Перемогу в районному конкурсі 
«Нумо, хлопці!» здобули школярі з 
Плетеноташлицької середньої школи.

Переможцям вручені почесні гра
моти райкому комсомолу.

Ю. ДЛ1ИТРЕНКО, 
працівник райгазетн «Будівник 
«.отЛугіУмл-у».

м. ІЛала йаска.

3. їм стаз значківцем ГПО. Яке сходження далі!

Т.Т7ТГЛ7 колективі фізкультури спортивний 
номллекс, стрілецький тир, простий плавальний ба
сейн!

ДРУКАРКА — ПРОФЕСІЯ 
ПОТРІБНА

Юлія ДАВИДЕНКО з Устиніз- 
ськоао району та інші дівчата ці
кавляться, де можна набути про
фесію ескретаря-друкарки.

З цими листами ми познайоми
ли начальника Кіровоградського 
гарнізонного Клубу офіцерів Г. К. 
Лисенка. Він повідомив, що при 
Клубі працюють десятимісячні 
платні курси друкарок.

Для вступу потрібно подати зая
ву та копію атестата про середню- 
освіту. На курсах можуть навча
тися також і іногородні. Окрім 
опанування машинкою, слухачі 
вивчають діловодство Плата за 
весь курс п’ятдесят карбованців. 
Початок навчання з 1 вересня.

РЕДАКЦІЯ ДОПОМОГЛА

5. В твоєму селі відкрито новий Будинок культури. 
Там мав бути і спортивний зап. Чи діє він!

і. Чи задоволений ти роботою свого фізорга, тра
пера, інструктора по спорту!

О
о я 
о 13
НІ

З проханням допомоги до редак
ції зверьувся колишній колгоспник 
колгоспу «Комінтерн» Бобринець- 
кого району О. Лнсогор Йому від
мовили видати пряму оплату за 
збирання врожаю, яка була нара
хована раніше

Ми надіслали листа на адресу 
колгоспу «Комінтерн». Голова кол
госпу І. Бондаренко повідомив, що 
за господарством дійсно є борг ио 
оплаті прані на користь О. Лисо* 
гора в сумі 25 карбовацців 2В ко
пійок,

(Доз. 4 стар.).
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«БІЛИЙ
ХРЕСТ»
ЕФІР І ЛАВА
ПІДСУДНИХ

?
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ГРОМАДЯНИНОМ БУТИ 
ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

Учень еосьмого кла
су Василь Кучмій з Го- 
лобснібського району 
цікавиться адресою 
музичного училища.

Любов Мошак з м. 
Кіровограда запитує, 
куди піти ЕЧИТИСЯ, щоб 
стати бібліотекарем..

вя:е
Ех,

7. Твої конкретні пропозиції щодо піднесення ма
совості.

8. ЗАПИТАННЯ ДО ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТУ [вік не об
межений!'. в чому ви вбачаєте причини недостатнього 
розвитку того чи іншого виду сперту за місцем Еа- 
шого проживання!

9. ЗАПИТАННЯ ДО БАТЬКІВ: ви хс«-’єте, щоб ваш 
син чи дочка займалися с спортивній, секції Чи є для 
цього умови у вашому селі, районі, місті!

10. Ямс ваше ставлення до \ років фізкультури?

в о Заповни анкету, виріж і надішли на адресу: м- Кі
ровоград, вул. Луначарського, 36, редакція газет» 
«Молодий комунар».

• С
ПО

РТ

БК 11100,

оплеечами.
Ради 
«Про 
БИГО-

О К ПРОСТО: кілька радіоламп, 
котушка з конденсатором — і 

тобі підвладний ефір. Романтика! Але 
не будемо поспішати з 
Указом Президії Верховної
УРСР еід 22 квітня 1960 року 
відповідальність за незаконне 
тоелєння та використання радіог.ере- 

давальної апаратури» передбачена ад
міністративна відповідальність, згідно 
якої особи, які незаконно ведуть ра-

СПОРТ

1

ПЕРШІЇ
КОЛО 

аірки«
Отже знову новий 

старт—починається ХХХУІИ 
чемпіонат країни з футболу. 
Як відомо, кіровоградська 
«Зірка» виступає б шостій 
зоні серед команд другої 
ліги класу «А».

На прохання читачів дру
куємо календар ігор, в як-їх 
візьмуть участь наші земля
ки в першому колі чемпіо
нату.

З квітня, субота 
«Зірка» (Кіровоград) — 

«Автомобіліст» (Житомир).
7 квітня, середа 

«Зірка» — СК (Чернігів).
5 5 квітня, неділя 

«Зірка» — «Фрунзенець».
19 квітня, понеділок 

«Локомотив» — «Зірка».
23 квітня, п’ятниця 

«Авангард» — «.Зірка».

УРОК
МУЗИКИ

Вгадайте, яку мить вихопив фо
тограф, зафіксувавши її у кадрі? 
Можливо, хлопчик уперше сій за 
старовинний народний інстру
мент?..
. Ні, схоже, що майбутній цимба
ліст уже вміє тримати в руках 
молоточки. Відтак поспішає, аби 
скоріше видобути із безлічі (аж 
очі розбігаються!) струн нехитру 
мелодію, яку добре запам’ятав. 
Може, спочатку заспівати пісень
ку? А тоді лиш, без поспіху, до 
струп? Виявляється, цс нс так 
просто — онде який задумливий 
вираз на юному личку...

Проте, без сумніву, захоплююче. 
Та ше з таким помічником як 
Анатолій Драголюб, цілий день 
учився б. Трохи погратися на 
вулиці — і знову до цимбал. Ми
не час — дивись — і зуміє так, 
як учитель. Он він хоч і молодий, 
а вже викладач в Олександрійсь
кій музичній школі по класу цим
бал’ і ксилофона, учасник народ
ного хору районного Буднику 
культури. Встигає і як член бюро 
комсомольської організації пра
цівників культури...

Здорово! Але малий не втрачає 
надії. Він же малий. Ось підрос
те — стане піонером. А тоді 
і про комсомол буде мріяти, 
швидше б вирости!..

діолередачі, штрафуються до 50 кар
бованців, і еся апаратура, за допомо
гою якої велись передачі, нонфіску- 
сться. В окремих випадках «бешкет
ники ефіру» притягаються до карної 
відповідальності.

Бо радіохулігани засмічують ефір. 
Вони заважають рейсовим г.ольотам 
літаків, «перекривають» службові 
діапазони. На жаль, дехто вважає, що 
закон невиправдано сувсро ставить
ся до еинних. Пустощі, /левляв, до 
того ж, породжені допитливістю. Най
частіше це можна почути бід батьків 
гере-радіолюбителів.

Нещодавно в народному суді Ле
нінського району давали свої пояс
нення неповнолітні Вячеслав Мучлер 
та Олександр Касимов, учні МИТУ 
№ 4 та їх батьки — мати Є. Л. Муч
лер і батько М. І. Касимов. Радіохулі
гани під «романтичними» кличками

СПОРТ
26 квітня, понеділок

СК Луцьк — «Зірка».
4 травня, Евгорок 

«Зірка» — «Металіст».
8 травня, субота 

«Колос» Пл. — «Зірка».
57 травня, понеділок 

«Зірка» — «Суднобудів
ник».

25 травня, п’ятниця 
»Зірке» — СКА.
24 травня, понеділок 

"Зірка.> — «Коивбас».
5 червня, Е'БТйрОК 

«Атлантика» — "Зірка».
5 червня, субота

« Колос» Нк. — «-Зірка».
9 червня, середа 

«Кристал» — «Зірка».
57 червня, четЕер 

«Зірка» — «Хвиля».
25 червня, понеділок 

«Зірка» — «Говерла».
24 червня, четсер 

«Зірка» — «Буковина».
1 липня, четвер

«Новатор» — «Зірка».
5 липня, понеділок 

«Блюмінг» — «Зірка».
9 липня, п’ятниця 

«Шахтар» — «Зірка».

Примітца: краматорський
«Блюмінг» виступає замість ка- 
хіївськогп «Шахтар:,».

«ЗІРКА» — «ЛОКОМОТИВ» — 2:0
Футбольна команда «Зірка» поверну.*: ся і: Закарпаття, де 

вона в місті Мукачсво провела заключний етап ігідготопк.і 
до ЗК-іо чемпіонату країни. У день від'їзду відбувся остан
ній контрольнії!": матч, суперником «Зірки» в якому був він
ницький. «Локомотив». Кіровограді!! виграли з рахунком ї.О. 
Голи я першому гаймі забили Юрій Касьонкіи і Валерій 
Сьмофалов.

Т) Наша адреса і теле
346050. ГСП Кіровоград 50 еуп Луначарського 16. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово патріотичного-виховання та спорту — 2 46 87.

Індекс 61197,

Відповідаємо: спеці
алістів бібліотечної 
справи готує Олексан
дрійське культосвітнє 
училище, його адреса: 
м. Олександрія, вул. 
Діброви, 47.

Повідомляємо, ЩО 
таке училище є в місті 
Кіровограді по вулиці 
Леніна, 10. Прийма
ються особи, що закін
чили восьмирічну шко-

«Венера» та «Білий хрест» почували 
себе в ефірі цілком вільно. А батьки 
не цікавились уподобання/ли дітей. 
Більше того, бони купили їм магніто
радіолу «Романтика-105», магнітолу 
«Мінія». І діти «бесились». За пусто
щі синів батьки оштрафовані, е радіо
апаратура конфіскована.

Справ :. котру розглядає суд, пока
зує, що порушення Указу про радіо- 
хуліганство найчастіше здійснюють 
учні шкіл та професійно-технічних 
училищ. Було б добре, якби педагоги - 
ширше пояснювали своїм вихованцям 
зміст цього закону.

С- СОЛОДЧЕНКО, 
голова народного суду Ленінсько-”, 
го району.
м. Кіровоград.

СПОРТ
• ШАХИ. Закіг.чиласо 

командна першість з ша
хів, результати якої вхо
дять до залічу спартакіа
ди ДСГ «Авангард» серед к фізкультури
обласного центру першої гр/

Шахісти заводу тпАкгао^, '»Т^^рОСГрегсТІЕ. набрали 
29,5 очка і стали недосят£^и длй ;кших суперни
ків. Друга сходинка діс?алася чоРЬСИ020рі|и.ям, тре
тя --  шахістам комбінату «КІрОБОГрадпв^буд».

Краще за всіх провели' ігри на окремих дошках 
Анатолій Красненко, ГекРадій Резников- Засиль Чузі~ 

но, Леоніц Лопатін. Серед '^нінок не мала собі рівних 
:-ерЕонозорівка гііонела Пилкова.

ф БАСКЕТБОЛ. У Львівському палаці спосту відбу
лися фінальні змагання на пе^аіість України з бас
кетболу серед «Юного авангардівця». В :'ра* взяли 
участь шість команд дівчат 1960—1961 років народ
ження — Дніпропетровської, Донецької, Харківсь
кої, Запорізької, Кірозоградської та Львівської об
ластей. Добре провели весь турнір наші дівчата. Ве
ни виграли всі зустрічі, крім льеіб’янок, і після них 
зайняли другу призову сходинку, а третя — дісталася 
карків янчам.' Три наших спортсменки — Світлана 
Снрипкіна, Віта Семененко і Галя Жураховська—вклю
чені до складу збірної команди республіканської ра
ди ДСТ «Авангард», яка братиме участь у міжвідом
чій першості України.

З’ПАж.

В. ШАБАЛІН.

©■ В Світловодську під час весняних канікул на 
мйтчоЕу зустріч із ллавсння з дев’яти міст України і 
Молдавії з їхалося більше 260 школярів. Змагались юні 
спортсмени 1963 1967 років народження. Перше
місце виборола команда Миколаєва. Господарі зма
гань — зайняли шосту сходинку.

В особистому заліку на п ятдесятиметріеці вільним 
стилем та 50 м на спині—найсильнішим був Олег Ки- 
оиченко (Світлоеодськ), якого тренує тренер Ю. С. 
Поліщук.

с. тишко,
керівник корпункту «Молодого комунара».

Редгнтор ІЛ. УСПАЛЕНКО.

Еліста виходить 
V віпіорок. четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 
0РГ‘п"„К,.,,,’?П0ГваДСКОГО обком« 

ЛКСму Р, Кировоград.

Друкпрня їм. Г. М. Димйірова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфи І книжкової торгівлі 
м. Кіровоград, аул. 1 лінки 2. ’
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