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Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів ( PCP, роз- 
глинувійн,подання Комігегу по Ленінських і Державних прс- 

.. . . . літератури, мистецтва
“ присудили

Премії присуджено групі пчсшіх-спсціалісгіп у 
астрофізики, математики, хімії, біології, археозої ії 
цінні, спеціалістам нафтодобувної промисловості, металургії.

Премії присуджено діячам культури: 1'1. К. Лвіжюсу — 
заслуженому діячеві культури Литовської PCP, ппсьмсипн- 
иопі; І. л. Аидроипкову — заслуженому діячеві мистецтв 
РРФСР і Грузинської PCP; Г. М. Маркову — Герою Соціа
лістичної Праці, письменникові; О. В. Образцовін — народ
ній арі не і ці РРФСР; 3. К. Церетслі — заслуженому худож
никові Грузинської PCP; В. М. Шукшнну г~ заслуженому 
діячеві мисісцтн РРФСР. (посмертно).

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ Ціна 2 коп.
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СВІТЛОВОДСЬК

У ДЕСЯТІЙ
Цього року Світловодську виповниться 22 роки. З маленького се

ла Тибуршца виросло сучасне багатоповерхове місто з 50-тисячним 
населенням. Яким воно буде через кілька років?

Наш позаштатний кореспондент С. ТИШКО зустрівся з головним 
архітектором Світловодська Я. И.КУШ II І РОМ і попросив його роз
повісти про перспективи розвитку .

—- Ми вже звикли до того, що 
кожна п’ятирічка народжує нові ви
робничі підприємства. А які зміни в 
індустріальному обличчі міста ста
нуть в десятій!

— За п’ять років розшириться, ре
конструюється ціла низка місцевих 
заводів. Буде споруджено і введено 
в експлуатацію великий молокоза
вод із сучасним устаткуванням. Він 
повністю забезпечуватиме молоком 
і молочними продуктами два райо
ни: Світловодський та Онуфріїв- 

■ ський.
— Яремо Йосиповичу, у Світло

водську житлової проблеми ще пов
ністю не вирішено. Як вона розв’я
зуватиметься в наступній п’ятирічці!

— За цей час у місті виростуть 
будинки загальною площею 130 ти
сяч квадратних метрів. Lie — понад 

’ 2,5 тисячі квартир. Новобудови під
німуться в новому мікрорайоні — 

. між вулицею Калініна та Андрущи- 
ним яром, там, де сьогодні пустир, а 
також на вільних площах централь
ної частини міста і в селищі Власіс- 
ці.

Виростуть будинки нових серій з 
І поліпшеним плануванням квартир і 
І дев’ятиповерхові.
, Так що житлова проблема розв’я- 
Я зуватиметься успішно, хоча, звичай- 
I но, повністю не зникне з порядку 

денного. Це й зрозуміло: значно 
зросли потреби трудящих. Ще зов
сім недавно квартири на кілька сі- 
мей були звичним явищем. А в де
сятій п’ятирічці кожна сім’я матиме 
окрему квартиру.

До того ж на кінець п’ятирічки 
кількість населення міста збільши
ться приблизно до 65 тисяч чоловік.

— Скажіть, будь ласка, які спору
ди світлозодці стримають у загаль
не користування!

— Буде здано в експлуатацію ра
йонну лікарню, міську поліклініку. 
Поблизу середньої школи № 4 ви
росте Будинок зв’язку з автоматич
ною телефонною станцією на 10 ти
сяч номерів. У недалекому майбут
ньому практично всі бажаючі мати
муть можливість встановити теле
фони.

На розі вулиць Леніна та Єгорова 
почалося будівництво автовокзалу

на сто посадочних місць. Уже на
ступного року він прийме перших 
гостей міста.

Поблизу кінотеатру імені Т. Г. 
Шевченка виросте Будинок побуту, 
біля турбази «Славутич» — готель 
на 164 місця.

Розшириться мережа каналізацій
них систем, триватиме підведення в 
будинки природного газу.

Для зручності покупців магазини 
тепер споруджуються п житлових 
будинках. Так буде й надалі. В мік
рорайоні 3-А виникне окремий тор
говельно-побутовий центр з ресто
раном, кулінарним магазином, ма
газинами продовольчих і громисло- 
вих товаоів, приміщеннями побуто
вого обслуговування, ательє, фото
ательє...

— А що будівельники подарують 
юним світловодцям!

— Понад півтори тисячі учнів 
прийме нова середня школа. Для 
найменших — зведено три дитячих 
комбінати. А ще — корпус дитячої 
спортивної школи.

— Жителям Шевченківського мік
рорайону дуже заважає шум тран
спорту. Від двигунів багатотонних 
машин у вікнах дрижить.

— У недалекому майбутньому 
вантажний транспорт піде в об’їзд 
великих житлових масивів. А в пер
спективі — шосейна дорога, котра 
пройде біля залізничного 
аж на Резівку.

— Гарне наше місто. Є 
Чити після трудового дня. 
телі нових мікрорайонів 
вільний час проводити в центрі.

— У новій п’ятирічці буде розв’я
зано й цю проблему. Значно роз
шириться мережа спортивних май
данчиків, кращим стане парк куль
тури і відпочинку імені Т. Г. Шев
ченка. А ті, хто живе поблизу обе
ліска Слави, незабаром зможуть 
відпочивати на бульварі, що проля
же від обеліска майже до самого 
берега водосховища.

Гадаю, цей бульвар з його схо
динками, терасами, оглядовими 
майданчиками, фонтаном стане 
улюбленим місцем прогулянок світ- 
ловодців і гостей міста.

ЗА ДВА ДНІ
Закінчився робочий день, а 

вікна будиночка механізаторів 
ще довго світилися. Сюди зі
бралися члени нашої консо
лі ол ьсь ко - м олодіжної лапки, 
щоб востаннє розглянути всі 
питання перед виходом у по
ле. Згадали про тс, що вже 
зробили для врожаю і що ще 
належить зробити.. Нічого не 
залишили поза увагою. Та 
інакше й не могло бути. Е 
першому ропі десятої п’яти
річки'хочемо зібрати па кож
ному зі сга гектарів по 105 
центнерів зерна кукурудзи.

Наступного дня вийшли в 
поле. Роботи виконували 
комплексно. Григорій Кокіт і 
Микола Гаврищук обробляли 
ділянку гербіцидами, Григорій 
Короленко — культивував. А 
Валентина Єфременко і до
свідчений механізатор Микола 
Кожухар повели посівні агре
гати. При нормі 14 вони що
доби засівали кукурудзою 
25—26 гектарів. Ланка закін
чила роботу за два дні.

В. ГОРБЕНКО, 
член комсомольсьно-мо- 
лодіжііої механізованої 
ланки но вирощуванню 
високих урожаїв куку
рудзи колгоспу імені Ле
ніна Новоархангельсько- 
го району.

)06-а річниця з дня народження 
генія революції, творця нашої партії 
Радянської соціалістичної держави 
сього року в обстановці нового іворчого і трудового ; 
піднесення, тігііої згуртованості всіх радянських лю
дей навколо ленінської партії. Рішення XXV з’їзду 
КПРС ще раз перекои шво продемонстрували пра
вильність генеральної лінії ленінської партії яка за
безпечує впевнене просування Країни Рад уперед, 
до перемоги комунізму.

Знаменній даті було лрневгчеье урочисте засідан
ня, яке відбулось 22 квітня в Кремлівському палаці 
з'їздів.

Бурхливими, тривалими оплесками учасники засі
дання зустріли товаришів Л. І. Брежнєва. 10. В. Ан
дропова. А. Гречка, В. В. Гришина, А. А. Громимо, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, К Т. Мазурова, 
М. В. Підгорною, М. А. Суслова, Д. Ф. Устинова, 
П. Н. Де.мічева, Б. М. Пономарьова, М. С. Соломен- 
цева, 1. В. Капііонова, В. І. Долгих, К. Ф. Катушева, 
М. В Зимячіяа, К. У. Черненка.

З доповіддю «Ленінізм — наука і -мистецтво рево
люційної творчості» висулив член ПоіІібюрО ЦК - 
КІ1РС ІО. В. Андропов.« * »

2.2 квітня в Києві в Палаці культури «Україні» 
відбулось урочисте засідання, присвячене цій знамен
ній даті.

Під бурхливі оплески присутніх місця в президії 
займають товариші В. В. Щсрбицький, М. М. Бори
сенко, О. П. Ботвин, Г. І. Ващенко, О. П. Ляшко, 
І 3. Соколов, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, В. В. 
Федорчук, Я. П. Погребняк, П. Л. Погребняк, члени 
Президії Верхевної Ради і Ради Міністрів УРСР, 
бюро Київських міськкому і обгому партії, викопно 
мів міської і обласної Рад депутатів трудящих, пра
вофлангові п’ятирічки, представники громадськості.

З доповіддю про 106-у річницю з дня народження 
В. 1. Леніна виступив член ГІолітбюро ЦК Компартії 
України, перший секретар Київського міськкому пар
тії О. П. Боготі.

З великим піднесенням присутні прийняли віталь
ний лист Центральному Комітету КГ1РС. Генераль
ному секретарю ЦК КПРС товаришу Л І. Брежнєву.

(ТАРС - РАТАУ).
* » з

З нагоди 106-ї річниці з дня пароджен-п В. 1. Ле
ніна в залі об.щ.сіюї філармонії відбулися урочисті 
збори представників партійних, радянській і громад
ських організацій міста Кіровограда та воїнів місце
вого гарнізону. З доповіддю на зборах виступив член 
бюро обкому Компартії України, перший заступник 
голови облвиконкому А. А. Давиденко.

Учасники зборів одностайно прийняли вітальні 
листи на адреси ЦК КПРС, Президії Верховної Ра
ди СРСР, Ради Міністрів СГСР та ЦК Компартії 
України, Президії Верховної Ради УРСР, Ради /Мі
ністрів УРСР.

„Впровадження«
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Така особливість нашої су
часності: вчорашній рекорд став 
сьогодні звичайною нормою, 
завтра вона вже не задовольня
тиме. Мине час, і молодий ма
шиніст тільки усміхнеться, до
відавшись, що ного колеги із 
З па мінського локомотивного 
депо водили поїзди вагою 2800 
тонн. Бо нині показник сягнув 
за чотири тисячі.

Напруженою буде для пра
цівників депо десята п'ятиріч
ка. Адже обсяг вантажопереве
зень повинен зрости на 22 про
центи. Цього потрібно досягти 
при тій же кількості машиніс
тів.

(Про досвід знам’янських за
лізничників читай па 2-й стор.).

ПОДУМАЙ, і 
УДОСКОНАЛЬ! І

Комсомольсько-молодіжну бригаду ві 
слюсарів дизельної дільниці Гайворои- 
ського тепловозоремонтного заводу ство- Е 
рено недавно. Високих титулів колектив 
ще ис має. Та працюють тут з бажан
ням викопувати свою роботу на рівні ■ 
високих зразків, не відставати від вау- Н 
нового прогресу. Тому її перша вимога Н 
у бригаді: подумай, удоскональ! Потяг 
до технічної творчості, до раціоналіза- _ 
ції поширений V колективі ще й тому, 
шо майже всі ного члени вчаться — в В 
інституті, в технікумі, відвідують шко- В 
лу комуністичної праці при заводі. В 
Чимало ручних операцій на дільниці В 
механізовано. Серед активних раціоиа- В 
лізаторів _  Станіслав Свербиус. ®

Технічна творчість. удосконалення 
технологічних процесів, сприяють по- № 
ліпшенню якості ремонту дизелів. А В 
підвищення продуктивності праці, ви- И 
сока якість робіт — цс вимога десятої 
п'ятирічки. Із завзяттям тоудяться Ва- В 
си.іь Народовнн. Василі Кравчук. Во- в 
лоднмир Богач. Георгій Анциферов. Ц 
ірупкомсорг Микола Усатюк. Дизелі, 
індоемоіітовані ними. — гарантія якості.

Н а ф о т о: слюсар-складальнпк ли- ■ 
зелі в тепловоза ТУ-4 Василі. КРАВЧУК. В 

Фото В. КОВПАКА.^Л
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ФЕРМА—ПЕРЕДНІЙ КРАЙ
Підбито підсумки конкурсу серед комсомольсько-молодіжних колективів молоч

нотоварних ферм господарств Кіровоградщини за перший квартал нинішнього року.

її

1-І А початку стійлового ііеріо- 
І*ду крива надоїв різко пішла 
вниз. Але перші невдачі не вик
ликали розгубленості у членів 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів ферм, настроїли їх на 
пошук, примусили сповна вико
ристовувати резерви. Немало 
сил віддали молоді майстри 
машинного доїння, щоб при мі
німальному витрачанні кормів 
мати віїсокі надої. Ставши на 
ударну вахту на честь XXV 
з'їзду КПРС, воші перший рік 
десятої п'ятирічки почали під

девізом «Ферма — передній 
край».

Комсомольці Олександрійського 
району пишаються саочп земляч- 
к( Ю Ольгою Козаченко. За успіхи 
п минулій п'ятирічні комсомолка 
удостоїлась ордена Трудового Мер-’ 
ооного Прапора, два роки нона ви
борювала приз газети «Молодий ко
мунар» «Першій чотирптнсячниці 
Кіровоградщини». Нині її Несват- 
кісському відділку радгоспу Друго
го імені Петровського цукрокомбі- 
пату виховано чимало молодих до
ярок. На одній фермі ратом з О. Ко
заченко працюють комсомолки Єп- 
докія Рогацька. Марія Чебан. Марія 
Даниленко. В перші дні року тут 
створено комсомольсько-молодіжний 
колектив, очолила його Ярослава 
Андрущакевич. Рівняючись на пе
редовиків, дівчата в першому квар
талі надоїли в середньому від кож
ної корови но 967,2 кілограма мо

лока І добились ьайвищнх пока ши
ні н серед КОМСОМО.ІЬС’.КО-МОЛОДІЖ- 
инх колективів молочнотоварних 
ферм області.

Для комсомольсько-молодіжних 
колективів колгоспу імені Мічуріп і 
Новгородківськсго району (ірупком- 
сорг Тетяна Музичук) та колгоспу 
Імені Кірова Долііпськоіо району 
(групкомсорг Ольга Ковтун) мину
лий квартал був часом творчих ус
піхів. Ці колективи одержали від 
кожної корови відповідно по 913 і 
852 кілограми молока, посівши дру
ге й третє місня в обласному зма
ганні.

У змаганні па приз «Молодо
го комунара» «Кращому комсо
мольсько-молодіжному колекти • 
возі МТФ області» успіхів до
сяглії чимало колективів. До 
складу десяти перших колекти

вів увійшли ті, що надоїли від 
кожної корови за квартал най
більшу кількість молока. Це ко
лективи:

колгоспу «Союз» Знам'янсько- 
го району (групкомсорг Поліна 
Бердник) — 827 кілограмів;

Ульяновського відділка буря
корадгоспу Ульяновського райо
ну (групкомсорг Надія Оліхно- 
внч) — 786;

радгоспу Олександрійського 
цукрокомбінату (групкомсорг 
Валентина Столяревич) — 764;

Ульяновського відділка рад
госпу Маловисківського цукро
комбінату (групкомсорг Вален-, 
тина Новак) — 720;

колгоспу «Більшовик» Гайво-

ронського району (групкомсорг 
Марфа Савченко) — 705;

колгоспу «Росія» Новоукраїн- 
ського району (групкомсорг 
Валентина Петренко) — 667;

колгоспу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району (груп
комсорг Ольга Гусар) — 662.

Торік показники були рівнішими. 
Комсомольсько-молодіжний колек
тив колгоспу «Дніпро» Онуфріїв
ського району, що зайняв тоді де
сяте місце, в першому кпагталі 
одержав під кожної норови по 719 
кілограмів молока. Та не слід забу
вати, що під час нинішньої зимівлі 
були значні утруднення з корма
ми. Молоді майстри доклали не
мало сил, аби успішно завершити 
зимівлю худоби. Практика поката
ла: там, де дбають про раціональ
не витрачання, навіть у складних 
умовах зимівлі можна добитися ви
соких надоїв. Цс довели перемож
ці у змаганні — члени комсомоль
сько-молодіжного колективу Не- 
сватківськогс відділка радгоспу 
Другого імені Петровського цукро
комбінату. Вони вибороли перехід
ний приз «Молодого комунара»

ВЖЕ НЕ РЕКОРД
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Збільшувати тоннажність составів у депо почали не 
так давно, в дев'ятій п'ятирічці, коли весь парк електро
возів було переведено на незалежне збудження тяго
вих двигунів. Сучасне оснащения давало змогу ефектив
ніше використовувати можливості локомотива, економи
ти більше електроенергії на залізниці. І першими пішли 
па рекорд, подолавши психологічний бар'єр, члени ком
сомольсько-молодіжної колони яку очолює Віктор Голу
бенко- Є 3600 тонн!

Дедалі частіше надходили з диспетчерську заявки на велико
вагові поїзди. Машиністи і їхні помічники на спеціальних кур
сах освоювали зовсім нову систему роботи. Розуміли, що вико
ристано далеко не всі можливості, що можна і треба працюва
ти краще. Модернізація залишила помітний слід не тільки на 
техніці, а й у свідомості людей. Новим змістом каповннься 
повсякденний труд залізничників,

У Петра Вікторовича Присяжного, заступника начальника де
по но експлуатації,. всі успіхи і невдачі колективу, як то ка
жуть, на очах. Він розповідає:

— Може здатися, що високих показників ми добилися 
надто швидко, всього за два — три роки. Але я пам'я
таю, як нелегко було зрушити з тієї точки — 2800 тонн. 
І коли пішли перші валнковагові, стало зрозуміло: бу
дуть іще кращі результати. Тепер нікого не здивуєш 
цифрою 4200, бо состави такої ваги водять багато заліз
ничників- у тому числі п молоді. А норма ж — чотири 
тисячі.

У найближчі роки депо одержить нову техніку — дво
секційні електровози ВТї-80. Усі, від новачка до ветера
на, прагнуть поповнити свої знання, вдало поєднати на
буток товаришів з власним досвідом. Як зробили це, на
приклад, машиністи Анатолій Ківершік- Сергій Пугачов, 
Олександр Рогов, помічники машиністів Григорій Сіри- 
ченко, Олександр Зіноватний...

«Кожен рейс — творчий пошук». Це не просто фраза, 
сказана Анатолієм Ківерннком. У ній сконцентровано са
му суть роботи машиніста в поїздці, коли він ставить пе
ред собою безліч питань. Як, приміром, добитись еконо
мії електроенергії, особливо на важких відрізках заліз
ниці? Тут найважливіше — визначити де состав може 
пройти за інерцією, а де слід провести ного з більшою 
швидкістю. Та хіба ще мало тих питань?

* У соціалістичних зобов'язаннях А. Ківерннка і його по
мічника Г. Сіриченка сказано: «Перевезти 1976 року 20 
тисяч, тонн надпланових вантаіжв». Тільки за перший 
квартал воші виконали половину наміченого. І так тру
диться кожна бригада комсомольсько-молодіжної колоші 
С. Ф. Токаря.

Перед рейсом Степан Федорович розповів про сьогод
нішні справи молодіжного колективу, про перспективи па 
десяту п'ятирічку:

— Впровадження пової технології очевидне. За неї агі
тують самі результати. Але, зрозуміло, зупинятися не 
можна. Мова йде про економію електроенергії. Чим біль
ша вага состава, тим більше витрачається енергії при 
«ого водінні- І тут багато значить майстерність маши
ніста, його вміння знаходити правильне рішення в будь- 
якій ситуації.

Саме тому в депо розробили досконалішу режимну 
карту маршрутів. Орієнтуючись по пій, залізничники 
знатимуть, у якому режимі вести поїзди на тій чи іншій 
ділянці залізниці. І тут знадобилися знання і досвід мо
лодих — Віктора Голубенка, Григорія Стріочєнка та Ва
лентина Стецуна.

З ким он не доводилось розмовляти, всі ьпевнені, 1ЦО ключ до 
успіху — у відмінному знанні техніки. Закінчується обладнан
ня трьох навчальних класів, у яких раз на два роки машиністи 
І їхні помічники складатимуть екзамени після навчання на кур
сах підвищення кваліфікації.

— Успіхи скспуатаційннкін неможливі без високої якості ре
монту — таку думку висловив П В. Присяжной. — Кому, як не 
машиністам, найбільш відчутні всі зміни в роботі локомотива 
під час рейсу? Але роблю їм закид: локомотиви повинні прой
ти з гарантією все коло, а гак буває, на жаль, не завжди. Іно
ді виходять з ладу тягоаі двнгуннн, це — втрачений даремно 
час.

Разом з машиністами вагоме слово під час модерніза
ції сказали й молоді ремонтники, особливо —- раціоналі
затори. Торішній творчий доробок кращого раціоналізато
ра депо Володимира Долбієва — сім пропозицій, еконо
мічний ефект від впровадження яких — понад 20 тисяч 
карбованців. У колективі відомі імена Віктора Ли.мснен- 
ка, Євгена Сторожепка.

і а не видно тут ролі комітету комсомолу, що ного очо
лює молодий спеціаліст Віктор Щава. За словами інже
нера по раціоналізації Валентини Крнчун, питання про 
поліпшення роботи серед молодих новаторів не ставилось 
пі на засіданні комітету, ні на комсомольських зборах. 
А провести конкурс па кращу молодіжну раціоналіза
торську пропозицію можна і треба, адже в списках ра
ціоналізаторів депо прізвищ молодих залізничників не 
густо. Із закінченням модернізації електровозного парку 
депо на порядку денному залишається боротьба за 
збільшення перевезень вантажів.

А. РОМАШОК, 
спецкор «Молодого комунара».

СУМЛШН и м 
СТАВЛЕН НЯМ 
ДО СВОЇХ ОБО
В'ЯЗКІВ ЗАВОЮ
ВАЛА АВТОРИ
ТЕТ СЕРЕД ПРА
ЦІВНИКІВ ТРО
ЛЕЙБУС НОГО 
У ПРАВ Л I II Н Я 
В ОДНІ ЛЮДМИ
ЛА ХРИСТОЛ KJ- 
БОВА.

ВЖЕ ТРИ РО
КИ ЛЮДМИЛА 
ВОДИТЬ ТРО
ЛЕЙБУСИ ВУЛИ
ЦЯМИ МІСТА. 
ПАСАЖИРИ ЗА
ДОВОЛЕНІ ОБ
СЛУГОВУЄ Л И- 
IIЯМ В САЛОНІ 
МАШИНИ.

Фото
І. КОРЗУНА.

ФРАНЦУЗЬКИЙ хлопець і дівчина з 
Індії, юна в’єтнамка і американець 

пов’язують свої надії з мирним майбут
нім; Активними діями молодь має намір 
відстояти ного.

У могутній рух миролюбних сил вли
ваються все нові й нові загони борців. 
Програма дальшої боротьби за мир і 
міжнародне співробітництво, за свободу 
і незалежність народів, прийнята XXV 
з’їздом КПРС, дала імпульс зростанню 
активності прогресивної молоді. Така 
думка активістів міжнародного молодіж
ного руху.

У день солідар
ності прогресивне 
юнацтво знову 
твердо заявить: 
ми єдині в запере
ченні самої ідеї 
війни, ми за по
глиблення процесу 
розрядки міжна
родної напруже- 
ості, за те, щоб 
надати йому не
оборотної о харак
теру. Але у світі 
живі сили, які виношують агресивні за
міри. Воші намагаються загальмувати 
процес розрядки. Тим-то ми кажемо: роз
рядка — продовження упертого бою із 
силами реакції. Молоді усвідомлюють це.

Заклик «Молодь світу з тобою, Чілі!» 
об’єднує сьогодні всіх, хто виступає про
ти фашизму — головної зброї реакції. Б 
Чілі не припиняються арешті; невинних 
людей, катування запроваджено в систе
му. Готується судилище над керівниками 
Народної єдності. Але в країні зростає 
спір фашистському режиму. В солідар
ності мільйонів людей землі черпають си
ли чілійські антифашисти.

«Свободу Генеральному секретареві 
Компартії Чілі Луїсу Корвалану!», «Сво
боду всім політичним в’язням Чілі!», «По
вернути чілійцям їхні права і демократич
ні свободи!» — буде написано на транс
парантах багатотисячних демонстрацій 
Дня солідарності молодих у Берліні і 
Осло, в Каракасі і Токіо...

Не менш значними стануть марші тих, 
хто вш’їде з вимогами забезпечити їхні 
права в суспільстві «рівних можливос
тей», — юнаків і дівчат багатьох капіта
лістичних країн.

«Хочу роботи, з якою можна дожити 
до старості» — це законне бажання, ви
словлене американським підлітком, мо
жуть повторити 700 тисяч молодих без
робітних Франції, 120 тисяч юнаків і дів
чат ФРІ І, яким нема ще й двадцяти і які 
теж позбавлені можливості нродовм.'у- 
ватн навчання чи працювати.

Безробіття серед молоді — проблема, 
яка в умовах економічної кризи, що по
трясає країни Заходу, набрала особли
вої гостроти. Тільки в країнах Європей
ського економічного товариства число 
молодих людей віком до 25 років, які не 
мають роботи, перевищило два мільйони 
чоловік — понад 40 процентів загально
го числа безробітних.

Але воші не пасивні жертви кризи. По 
всій Франції діють молодіжні комітети 
по боротьбі з безробіттям. «Капіталістич
на система не здатна гарантувати молоді

„СТАНЬ З НАМИ
ПОРУ 4!“

24 квітня — Міжнародний день солі
дарності молоді. Цього року він прохо
дить під лозунгом Всесвітньої кампанії 
«Молодь — за антиімперіалістичну солі
дарність, мир і прогрес», яку на заклик 
ВФДМ розгорнула демократична юність 
планети.

впевнене майбутнє», — заявив на недав
ній прес-конференції в Бонні голова Со
ціалістичної німецької робітничої моло
ді В. Геике. З кожним місяцем дедалі 
ширше розгортають рух за докорінну 
зміну системи професійного навчання, 
вимагають покінчити з безробіттям юна
ки і дівчата ФРН.

Солідарність — поняття конкретне. 
Допомога страйкуючим англійським 
шахтарям. Інтербригади в Іспанії. Гак 
діяли батьки. Це почуття керує її наши
ми молодими сучасниками.

Радянський комсомолець Микола Пяс- 
корськиіі — герой Алжірської Народної 
Демократичної Респу блікп. Загинув при 
виконанні інтернаціонального обов’язку 
— розміновуючи «зону смерті», залишену 
війною. Хлопчики і дівчатка В’єтнаму 
вчити.муться в школі, яку їм збудували 
па кошти, зібрані молоддю Європи і Аф
рики, Азії і Америки. Молоді радянські 
лікарі працюють у Гвінеї-Бісау, в бага
тьох інших країнах.

Мітинги, демонстрації, суботішки і ти
сячі карбованців, форинтів', франків, ма
рок — до фонду солідарності. Так від
значить демократична молодь 21 квітня. 
Але, мабуть, головним буде те. що ця 
розгорнута демонстрація єдності приведе 
нові загони юнаків і дівчат в одні лази 
з тими, кому дорогі мир, національна не
залежність, соціальний прогрес.

€. КАВІЛІНА, 
(АПІ-1),

КЕК І ШКОЛА - ІНТЕРЕСИ 
СПІЛЬНІ» a

НА ВУЛИЦІ
НАШІЙ...

Нікому з дорослих не бай
дуже, де проводять свій віль
ний час діти. То ж еони ство
рюють для них будинки піо
нерів, сташіії юних техніків. 
Піклуються дЬрослі Гі про те, 
щоб дітям було де розвіша
тися, займатися чимось ко
рисним і в своєму будинку, на 
подвір'ї. Для цього обладну
ють при жеках піонерські кім
нати. Але хлопчики й дівчат
ка ходитимуть туди лише то
ді, коли там буде цікаво, ко
ли кожен зможе зайнятися 
улюбленою справою. І важли
во, щоб така справа знайшла
ся там не тільки для піоне
рів, а й для старшокласників.

Нещодавно в Будинку піо
нерів міста Кіровограда від
бувся традиційний иг.тяд-кон- 
курс художньої самодіяльнос
ті, присвяченії)! 106-й річниці 
з дня народження В. 1. Лені
на. Цей ІогІїяд показав, як 
зріс потяг школярів до музи
ки, до пісні. Чудово виступи
ли представники третьої жит
лово-експлуатаційної контори 
— естрадно-вокальний ан
самбль «Юність» підготував 
композицію -^Ленінських ідей 
торжество». Цікавою була й 
композиція «Ім'я Леніна в 
серці кожного» (жек Гб 2). 1 
поряд з піонерами виступали 
н комсомольці.

і .зовсім інша картина, коли 
на сцені появилися представ
ники піонерської кімнати шос
тої контори: кілька дівчаток 
молодшого шкільного віку ви
конували номери без музич
ного супроводу. В чому ж 
справа? Старшокласники' тяг
нуться до ■ тієї піоиерської 
кімнати, яка забезпечена му
зичними інструментами. Доб
ре подбали про жек № 2 йо
го иіефп —і працівники швей
ної фабрики. Інструменти для 
естрадного ансамблю — їхній 
подарунок, і як результат — 
друге місце п огляді-конкурсі. 
У шостого жеку теж є шеф 

колектив ремонтного заво
ду «У крсільгосптехнікив. Од
наче дозвілля підшефних його 
чомусь мало цікавить. А хто 
повинен подбати про інстру- , 
менти для піонерської кімна- 0
гн житлово-побутового відділу 
заводу «Червона зірка?» І ке
рівники заводу, і його комсо
мольська організація випус
тили це з уваги.

Дозвілля дітей — турбо
та дорослих. Піклуватися про 
нього повинні і школа, і гро
мадськість.

К. БОРИСЕВИЧ, 
Р. КРЕНДЕЛЬ
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САТИРИЧНО 
гумористичний 
випуск

ЦЕ можу гарантувати, що в адмі- 
’ 1 ністрації Долинського кінотеат
ру не все гаразд із пам'яттю, але з 
літературою вони явно розминулися 
ще в дитинстві. Є, приміром, така 
байка, в котрій мораль про дзерка
ло, на яче нічого кивати. Бо вкот
ре, не виконавши плану обслугову
вана населення, вони починають на
рікати... Ні, не на дзеркало. На теле
візори. Мовляв, понавиробляли тих 
телевізорів стільки, що тепер є у 
кожного, і люди в кіно не йдуть.

Спонуканий бажанням хоч якось 
зарадити виконанню кінотеатром 
плану, я помчав дивитися черговий 
фільм.

Пробираючись до віконця каси по 
квиток, мало не виламав лівої ноги,

Ш ПОЯСНИТЬ}
Життя багате парадоксами. То в години пік один 

за одним починають підходити до зупинки порожні 
тролейбусі, то ціла зграя білих гав'злітаегься тобі 
на підвіконня, то, раптом, твій надійний товариш, по- 

I , чннае писати вірші... І тоді ти розводиш руками і ви
давлюєш із себе: «Парадокс!»

З отаким незрозумілим явищем я зустрівся минулої 
неділі. Зайшов до ательє індивідуального шиття № З, 
що по вулиці Леніна, 23. На дверях написано: «Пра
цює з 10.00 но 20.00, перерва — з 15 по 16. В суботу 
і неділю — з 10.00 по 18.00, без перерви». Глянув на 
годинник — 17 30 Подивився на двері — зачинені. 
Цей факт підтвердили і два працівники ательє, що з 
почуттям виконаного обов’язку спускалися сходами: 

— Все, вже зачинено!
— А як же розпорядок д ія? — розгубився я.
— Який там розпорядок! Навіщо нам сидіти і; неді

лю до шостої, якщо клієнтів немає? — обурено за
питав один із них. А другий, вирішивши не загострю
вати ситуації, поцікавився, у якій спраіі я прийшов.

— Та ось плащ хочу підігнати..
— Ні, що ви, що ви! — замахали руками обоє. — 

У нас замовлень дуже багато, до першого не спра
вимось!

1 я подумав: «Замовлень багато, а майстри па пів
години раніше йдуть з роботи. Парадокс!»

Цікаво, а як цей «парадокс» пояснить директор 
фабрики «Іпдпошнтги» О. Б. Дрибін?

Панько СОРОКАПУД.

ЦДумки вголос і про себе
Побудований дівчиною храм кохання виявився 

повітряним замком.
Після весілля квітка кохання виросла в яблуко 

незгоди.
іноді і слабка стать діє з позиції сили.
Коли дівчина виходила з косметичного салону, 

на ній лиця не було.
Скільки треба любовних трикутників, іцоб створи

ти одне сімейне коло?
Пальма першості чоловіків іноді виявляється 

простою липою.
О. СЕЇН.

ПАРА А АЛЛї! 1 П I I F
І "1 “

ПАРАД АЛЛ€* І 
WfrJffU І

шугнувши в дірку. «Невдача», — 
майнула думка. Та я не марновір
ний. З квитком у руках зайшов до 
фойє. До почаїку фільму лишилося 
трохи часу, і я вирішив по
читати газети. Замість них на столі 
в мальовничому безладді лежали 
клапті газетних сторінок. Осмислю
ючи це явище, підвів очі до стелі 
І похололо серце... Наді мною, ледь 
тримаючись за дротяний крючечок, 
висіла побита, вкрита сантиметро
вим шаром пилу люстра. Освітлю

вальний прилад кожної миті міг 
стати братовбивчим снарядом.
Та ось контролерка відчинила двері, 

і глядачі посунули до залу. Назуст
річ війнуло задушливим, гарячим 
повітрям. Морш.ачи носа, розтопту
ючи лушпиння соняшникового на
сіння і наступаючи одне одному на 
ноги, всі дружно й весело стали 
шукати своїх місць. Бо, виявилося, 
стільці в рядах розташовані не по 
порядку. Раптом погасло світло — 
почався кіножурнал. А глядачі про

довжували заходити до зали й шу
кати вказані на квитках місця. 
Вхідні двері відчинялися й зачиняли
ся протягом п’яти хвилин і юді, ко
ли почався художній фільм

Хорошого настрою як не було. 
Де вже тут хвилюватися разом з 
героями фільму, коли тебе пробиває 
піт зовсім не від подій на екрані?*

Коли, змокрілий і знесилений, я 
вийшов на свіже повітря, то поду
мав: «Тепер меие й найпотужніший 
трактор не заіягне до міського кі
нотеатру! Гострі відчуття — не для 
мене... Краще сидіти вдома і вивча
ти байки Глібора».

М. СНІГОВИЙ.
м Долинська.

Мал. » бк летня Прес-бюро 
«Комсомольской правды».

БАЙКИ
В ПРОЗІ

Порося
«Рий!» — наказала мені мати. ІЦе 

й показала, як. І я ршо. Росту Сви
нею. А що б ви робили? Не послу
хали б матері? Ото ж воно і є!

Брови
Настрій нашого Господаря від 

нас залежить. Насупимось ми — він 
сердитий, піднімемось — він весе
лий.

Бур’ян
Мене не сіють, я сам росту. І рос

ту там. де на мене махають рукою: 
«Ще зв'язуватися з таким сміттям!»

Пилка
Сама не знаю, звідки у мене та

кий погляд на речі: а чи не можна 
оцю штуку перепиляти?

Налигач
Сподобавсь я Корові, і вона міцно 

прив'язалася до мене.
Роман ПОПОВИЧ.

Віддайте копійку...
З КОНКУРСНИХ РОБІТ АКТИВУ «КОЛІСНОЇ МАЙСТЕРНІ»

Черга діловито рухалась до жінки в 
білому халаті. Я спокійно чекав. Нарешті 
продавщиця звернулася й до мене: 
«Будь ласка, замовляйте». Розумієте, 
ввічливо так: «Будь ласка...» Я замовк. 
Вона так гарно все загорнула в папір і з 
усмішкою кінозірки подала мені. І вже 
до іншого покупця звертається: «Що 
вам потрібно?» Ввічливо так, як і до ме
не: «Що вам...» Ні, думаю, ти ще зі 
мною порозмовляй.

— Громадянко, — кажу, — я ж вам 
дав три карбованці, ви мені повинні дати 
з них одну копійку здачі. — Поки я че
кав своєї черги, есе підрахував. — Що? 
Кажете, все правильно? Та знаєте, що ви 
і подібні до вас позбавляють мене задо
волення в кінці року випити зайву пляш
ку горілки і склянку газової води? Ви це

знаєте? Га?! Не розумієте... Так от, мис
літь логічно. Скільки діб має рік? Пра
вильно, — 365, а високосний навіть на 
добу більше. Якщо кожного дня мене 
обраховуватимуть на копійку, то скільки 
вийде? Ага, мовчите! А ти не штовхай
ся. — Це я до того, що позаду стоїть. — 
365 копійок у звичайний рік, у високос
ний—366. Це ж пляшка горілки за 3,62ІА 
би... Женіть книгу скарг, і мерщій!..

Копійку зона мені все ж віддала, та 
на пляшку горілки вже не вистачить... 
Хіба що на «чорнило». Спитаєте, чому? 
А полічіть. Рік звичайний має 365 діб, 
високосний — 366. Так? Тепер від них 
відніміть 15 діб. Скільки вийде?

П. ОЛІЙНИК.

ВЕСЕЛИЙ
КІОСК

Лбайлибиіі 
син

— Що ти з грішми
робиш, Ваню?

— Те і се купляю, 
П’ю вино у ресторані, 
У кіно буваю...
Ну, а що лишається — 
Батькам посилаю.

— І багато вислав, брате?
— Е, та що казати! 
Повернувсь туди-сюди 
І нема зарплати.

Г. ПОЗДНЯК,
м. Світловодськ.смт. Добровеличківка.

СПОРТ

ТОГО ДНЯ в кожному класі фізорг ого
лошував:

— Завтра — туристський зліт. Бути всім 
у спортивній формі.

Дехто вважав, що зберуться школярі на 
спортивному майданчику, складуть рапор- 

Ади про свої досягнення в туризмі, а пере
можці отримають нагороди.

Зібралося 730 учнів. Але не біля школи 
чи в актовому залі. Всі виїхали за місто. 
Почалися змагання з орієнтування. Підня
ли прапор ігор «Зірниця» і «Орля». Юні 
туристи влаштували біеуаки, демонстрували 
своє вміння користуватись наметами, дола
ли водні перешкоди.

— Турист повинен бути фізично загарто
ваним, — зауважила перед зльотом учи
телька фізкультури Людмила Максимівна 
Коляда. — Ось тут вони й покажуть, на що 
здатні.

Тож не обійшлися без стрільби з дрібно
каліберної гвинтівки, без легкоатлетичних 
вправ, метання гранат. Результати радували 
—• більше половини учасників поєдинків 
виступило на рівні нормативів і вимог комп
лексу ГПО.

Такі заходи в Кіровоградській середній школі 
Jft 5 уже стали традиційними. Стартували «Стар
ти надій», цікаво проходять ігри «Нумо, хлоп
ці!», «Нумо, дівчата!», практикується день стри
буна. справжнє свято — поєдинки з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомольской правды». Тільки 
в цьому навчальному році за програмою нового 
фізкультурного комплексу було влаштовано П 
змагань. Загальна кількість учасників — 4.387. 
Цо значитиь, що кожен учень школи виходив на 
старт 4—5 разів. Найбільш масовими були поє
динки з лижного кросу, плавання, легкої атлети
ки — брало участь .500—(Ю0 юнаків і дівчат. Тепер 
Уся школа знаб чемпіонів І ПО — Григорія Ма- 
Лчіецького, Наталію Фссснко, Анатолія Гаври
ленка, Геннадія Ярового, Юрія Якіїияху. Всі во
ни — спортсменн-ро зрядники, призери обласних та 
республіканських змагань. Наприклад, Сергій Зе- 
пінський був у числі найсі-льпішнх борців кла
сичного стилю на всесоюзних турнірах серед юна
ків. І він .знає: всесгороииій фізичний гарт він 
здобув під час стартів ГПО, Гак вважає кожен 
Із 450 розрндаиків школи.

Деякі активісти фізичної культури низь
кий рівень масовості у своїх колективах 
фізкультури пояснюють тим, що немає тре
нерів. 1 тут же рапортують: у кас підго-

товлено ЗО громадських інструкторів зі 
спорту. Виходить, що цифри хіба що для 
звітів. А як бути трьом учителям фізкуль
тури, коли, крім уроків, організації спар
такіадних змагань, треба ще й налагодити 
роботу спортивних секцій, у яких тепер 186 
учнів?

— Тут наші перші помічники — громад- 
ські тренери, — не без гордості підкрес-

Та після відвідин басейну з’ясувалося, що 
з 240 дівчаток уміють плавати лише 60. 
Спробуй навчити решту, коли тренування 
обмежені часом, бо й у ДЮСШ є свої сек
ції, йдуть сюди учні інших шкіл міста. «Но
вачкам», звичайно, допоможуть шкільні 
чемпіони, вчителі фізкультури — і в 
ДЮСШ, і на ставу. Але цього мало. Тому 
Людмила Максимівна пропонує:

ГПО НА МАРШІ

HW^TWMiPHE:
ашйвію

ВИЩИЙ БАЛ-
• ЧЕМПІОНИ СТАЛИ 
ТРЕНЕРАМИ
• НА СТАДІОН - ДО 
ШЕФІВ

ЗА АКТИВНІСТЬ £™=
лює Л. М. Коляда. — Вони теж спсртсмени- 
розрядники, призери міських та обласних 
змагань. Григорій Ханерія веде секцію кла
сичної бооотьби, Анатолій Гавриленко тре
нує футболістів, Наталія Товстоног, Юрій 
Якимаха та Олександр Гайдук — волейбо
лістів. Наприклад, дві гімнастки із секції, 
яку очолює спортсменка-розрядниця Лари
са Рябокінь, мали найвищі показники на 
міських змаганнях. У кожній секції нарівні 
з тим чи іншим видом спорту турбота про 
комплекс ГПО.

А проблеми? Подбали передусім про де, щоб 
мати місце для тренувань. Біля школи ніде об
ладнати спортивний комплекс. Але вихід знай
шли. Учні запропонували сьої послуги спортклу
бові «Зірка» — прибирать стадіон, доглядають 
дерсс.і. Заводчани натомість запропонували ді
тям свої спортивні бази, що неподалік інколи.

Нормативи і плавання школярі складали в ба
сейні ДЮСШ обласною спорткомітету. Першими 
стартували допризовники. Із 47 юнаків лише чо

тири не виконали визначеної програми. Потім- 
показопі естафети. А для наймолодших три впра
ви _ «торпеда», «поплавок», «ковзаинп по по
відну* — малюки вчилися триматись ии воді. 
Після загальпошкільпих поєдинків усі вітали чем
піонів з плавання — Видима Радченка. Василя 
Бондаря, Ігоря Сговбу, Олену Шахненко, Тетяну 
Дзюбенко.

_  Влітку дітей, які не вміють плавати, 
треба зібрати в піонерських таборах і зара
хувати їх до спеціальних секцій. Батьки теж 
мають нам допомогти — їдуть же відпочи
вати з дітьми, а там море, річка, штучні 
водойми...

Отож пірпгься, що активісти Із середньої шко
ли № 5 роїв’я-куті. і цю проблему. Бо тут усе 
робиться для того, щоб школярі дістали високий 
фізичний гарт. Неабияким рушієм у цьому є ро
бота по пропаганді фізкультури і спорту. Зустрі
чі .і провідними спортсменами міста, спортивні 
ранки, вечорі спортивної слави, бесіди і 
лекції в класах — теж псршочерюві заходи, то 
їх планують активісти фізичної кулыури школи. 
Влітку діти гуртуються у спортивно-трудовому 
таборі «Старт»'. Завжди людно і н шкільному 
музеї спортивної слави. З доброю іаїлріспо за
дивляються учні на фотопортрети своїх старших 
товаришів, які стали мійстрамн чемпіонами рес
публіки. торкаються Поглядом «золота» кубків і 
медалей — і на род жується у них бажання по
класти й свою реліквію серед експонатів музею.

І про них через роки таки скажуть: «Це 
наші рекордсмени!» Скажуть після «Стартів 
надій» і «Зірниць», після днів юного олім
пійця і захоплюючої гри «Орля».

М. ШЕВЧУК.

А На стадіонах республіки 
почалося друге коло зональних 
всесоюзних юнацьких змагань з 
футболу. На відміну від пер-, 
того, яке проходило восени ми
нулого року, в ньому беруть 
участь юнаки двох вікових груп 
— 1953 — 1959 і 1950—1901 років 
народження.

Перший маті вихованці груп 
підготовки при кіровоградській 
команді «Зірка» нрог.ели на 
своєму полі. їхніми суперника
ми були представники спецізлі- 
зовапої футбольної школи-іи* 
теріїату Києва. Поєдинок молод
ших юііакіи проходив при пере
вазі столичних спортсменів і за
кінчився їхньою перемогою з 
рахунком 3:0.

Упертою була боротьба стар
ших хлопців. Перший тайм за
кінчився внічию — 0:0. У дру
гій половині гри у ворота гос
подарів майданчика було при- 
значено . одинадцятиметровий 
штрафний удар. Його чітко 
реалізували гості. Цей гол і став 
переможним для киян.

Чемпіон 
достроково 

Хокеїсти збірної Чехосло- 
ваччини достроково, за два 
тури до закінчення пер
шості, завоювали титул чем
піонів світу і Європи, став
ши недоступними для су
перників. Пізно увечері 21 
квітня команда СРСР про
грала збірній Швеції — 3:4, 
(0:1, 1:3, 2:0).

(ТАРС).
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ПРИРОДА ІТИ

„ЛІТАЮЧА КІШКА“
Так іноді називають вухасту сову —- 

одного з найкорисніших птахів, що 
зустрічаються на території нашої об
ласті: за твердженнями спеціалістів 
98 процентів її раціону складають 
мишовидні гризуни. В наших краях ці 
представниці нічних хижаків ведуть 
осілий спосіб життя, оселюються в лі
сах, лісосмугах, парках, займаючи, 
як правило, гнізда ворон і сорок. 
Слух у сови виключно тонкий: на від
стані ста метрів вона вловлює шару
діння вчинене мишею. Навіть в тому 
випадку, коли вухата сова не голодна, 
вона продовжує знищувати мишей, 
складаючи їх тушки про запас, хоча 
ніколи ними і не користується. Цей 
птах не набагато більший галки, політ 
у нього плавний і зовсім безшумний, 
завдяки дуже м’якому оперенню.

Знімок вухатої сови зроблений 
мною в одному із міських парків у 
березні цього року.

Ф. НЕ ПОМЕЛ КО.
М. Кіровоград.

НОТИ—ПОШТОЮ
Сергій Бсзушко із Зцам'яп- 

ського району звернувся до ре
дакції з проханням повідомити 
адреси магазинів, що висила
ють поштою ноти і книги з му
зики. Пропонуємо кілька адрес, 
Сергію: м. Київ, Хрещатик, 24. 
маюзш) А1? 20; м. Харків, вули
ця Тевелєва, 5, магазин № 24; 
м. Запоріжжя, проспект Лені
на, 139, магазин № ЗО.

Куточок колекціонерсь

ФІЛАТЕЛІСТИЧНА ЛЕНІНІАНА

ЗУСТРІЧ
НА ФАКУЛЬТЕТІ

Того весняного дня наст
рій у студентів музично- 
иедагогічного факультету 
був радісний. І не тільки 
в них, а й у гостей, то 
завітали до інституту. Зу

стрічались випускники най
молодшого факультету. За 
Час його існування 10"» спе
ціалістів з дипломами Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту прийшли в 
інколи, педучилища, му
зичні школи, дитячі сад
ни. Знання, здобуті в сті
нах рідного вузу, переда-

ють вовн нині споїм вихо
ванцям. Слова вдячності 
наставникам вручали в 
кожному виступі. Нам, 
сьогоднішнім студентам, 
дуже цікаво було слухати 
розповіді тих. хто перши
ми закінчував наш факуль
тет. А. Хоменко, В. Мо- 
турнах розказали про свою 
роботу, про трудноті, що 
зустрічаються, та про те, 
па що особливо треба 
зверну пі увагу нам тепер, 
щоб потім зуміти перебо
роти їх.

А випускники були за-- 
доволепі виступами і апк- 
кладачів (кожен з при
сутніх був свідком історії 
створення факультету, про 
яку розповідав декан І. В. 
Заруба) і студентів (ціка
во ж бо знати, чим тепер 
живе рідний вуз).

Зустріч закінчилась кон
цертом. Підготували його 
викладачі і студенти. З 
власними поетичними тво
рами впступчла Наталії 
Фссснко та Микола Бс- 
зуглнй.

Л. ЛІ1ЦУК, : 
студентка Кірово
градського педін
ституту ім- О. С. 
Пушкіна.

ГАЗЕТА ДОПОМОГЛА

МЕДПУНКТ 
ВІДКРИТО
До редакції звернулися учні 

Знам’яіісьиого сільськогоспо
дарського технікуму з прохан
ням допомогти відновити робо
ту медпункту, котрий минулою 
року було закрито.

Цеп лист ми посилали па 
розслідування до обласного від
ділу охорони здоров’я. Згодом 
одержали відповідь від заступ
ника завідуючого відділом Т. Г, 
Антонеика. Він повідомив, що 
головного лікаря Знзм’янської 
центральної районної лікарні 
II Ф. Івассііко зобов’язано від
крити з 15 квітня цього року 
фельдшерський пункт при сіль
ськогосподарському технікумі.

22 квітня ірудяші нашої краї
ни, все прогресивне людство від- 
іпачили 100-у річницю з дня на
родження В. і. Леніна — за
сновника Комуністичної партії 
і Радянської держачи.

ЦІЙ даті приурочено 
нову поштову мініатюру, 
яку випустило Міністер
ство зв’язку СРСР. На 
марці—репродукція кар- 
тіпііі відомою радян
ського графік 1 і живо
писця заслуженого діяча 
мистецтв РРФСР П. В. 
Васильєва «В. ). Ленін 
па Красній площі». Мар
ка — багатокольорова. 
Художник - оформлювач 
— Г. Комлев.

До 100-ї річниці з дня 
народження В. 1. Леніна 
випущено також одно
бічну поштову листівку 
з оригінальною маркою. 
На малюнку листівки н 
облямуванні червоної 

І стрічки і рамки наводи
ться малюнок радянсько
го графіка народного ху- 

I дожішка СРСР члена-ко- 
респоидента ЛН СРСР 
ЛІ. ЛІ. Жукова «Гово
рить Ленін» (1960). Сюжет 
тіпальної марки — на фо 
Державного прапора СРСР - 

І том творів В. І. Леніна і ма»
люнок, сі нй символізує розпи
ток комуністичного будівництва 
в нашій країні. У верхній час
тині марки — текст: «Партія — 
розум, честь і совість нашої єно- 
XII». Автор листівки — худож
ник ІО. Арппмспєв.

200-рІчному ювілею Держав
ною ордена Леніна академічно
го Вслиного театру СРСР, та 
присвячено дссятикоііісчну три
кутну марку. Художник — 
А. Аксамит.

Перемогу радянських спорт
сменів.па ХН Олімпійських іг
рах в івебруку відображено и 
серії з шести марок і поштовою

На блоці надрукованої 
радянському спорту?

блоку. 
«Слава 
Спортсмени, СРСР завоювали 13 
ЗОЛОГІІХ, 6 срібних, 8 бронзових 
медалей!»

Ці марки можна придбати в 
«Союздруку», в газетно-ж у (і* 
пальних кіосках. і-

В. САРЖЕВСЬКИІМ

І Редактор М. УСПАЛЕНКО.

О ТЕЛЕЕКРАН

з 2в квітни но 2 травня
ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.39
— «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — н жіптя». (КЕ 

(5.00 — Для дітей. Є. Шварц.
«У світі казок». Вистава. 
(Львів) 16.40 — -Першотравню 
назустріч». (Х-в) 17.10 — «Му
зичний фільм --Любителям опе
рета». (К). 17.30 — «На допо
могу школі». Фішка для учнів 
І0 класу. (К). 18.00 — «День за 
днем». (К-д) І8.І."> - «У кож
ному малюнку — сонце», к. т. 
(М)' 18.30 — Концерт естрадно
го оркестру «Голубий скрап», 
м. т. (М). 18.55 - «Щоденник 
соцзмагання». (М), 19.40 — Тел. 
багатосерійний худ. фільм 
«Хвилі Чорного .моря». 1 серія. 
:< т. (М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30—«Народна артистка СРСР 
Г., Л. Обухова». (М). 22.15 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Спартак» — «Зоря*. 2-А тайм, 
к. т. По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.15 — 
Тел. док. фільм із серії «Герої 
п’ятирічки». (М). 14.55 — - Цвіс
ти садам Росії». (М). 15.25 — 
«Візерунки». (М). 15.55 — «Ма
мина школа». (М). 16.25 — Худ. 
фільм «Москва — Генуя*. (М). 
18.00 — Реклама. оголошення. 
(К). 18.15 — «Програма велич
них звершень». Передача 8. (К).
18.30 — Телефільм - Берег лівий, 
Серег правий». (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19.30 — ЛІ. Ібра- 
тімбеков. «Мезозойська історія». 
Вистава. (К). 20.25 — «На ла
нах республіки*. (Чернівці). 
20.40 — Телеилакат «Цифри на- 
Піого зростання». (К) 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 21.00 
—- «Час». (М) 21.30 — Продов
ження виставки. (К). 23.30 —
Концерт вокально-іцетру мен
тальної о ансамблю «.Мадригал». 
(Одеса). 23.25 — Вечірні нови
ни. (КЕ

ВІВТОРОК
««ПЕРША ПРОГРАЛАА. 9 09 X і — Новини. (М). 9.10 —
, Райкова гімнастика. к. т.
(М). 9.30 — Мультфільми, к. т. 
(М). 9.55 — «Хвилі Чорного мо
ря». Багатосерійний худ теле
фільм. І серія, к. т. (М‘). 11.15— 
Концерт естрадного оркестру 
«Голубий екран»., к. т. (М).

15.15 — 1 Іаукоио-яопуляряпй
математії'чіин журнал «Інте
грал». (К). 15.55 — Телеилакат 
«Цифри нашого зростання». 
(К). 16.00 — «Рубежі десятої 
п’ятирічки». (Запоріжжя). 16.35
— Для дітей. «Малеїн,ка філар
монія». (Одеса). 17.00 — «Пер
шотравню назустріч», (Львів). 
17.30 — Перший Всссоїозпиіі
фестиваль художньої самоді
яльної творчості трудящих «На
родні таланти». (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 18.00 — 
Почини. (М). 18 15 — «Одна із 
нас». Нарис про Героя Соціа
лістичної Праці К. Я. Степа
ненко. (К-д). 18..30 — «Людина
і закон»*. (,М). 19.0(1 — «Вісті».’ 
(КЕ 19.30 — Генрі Уіистон. «Жи
ти — значить боротися», к. т. 
(М). 19.50 — Багатосерійний
худ. телефільм «Хпп/іі Чорного 
моря». 2 серія, к. т. (М) 21.00
— «Час». (М). 21.30 — «Нумо, 
дівчата'» к. т. По зг-кіпчеппі— 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
«ЮцІбр-76». Конкурсна програ
ма для школярів. (К). 12.20 — 
Новини. (К). 12.35 — «Київ
музичний», (К). 13.20 — «Що
денник гоцзмаї лінія». (Х-в).
14.25 — <По країнах соціаліз
му». (М). 15.15 — «Лірика Во
лодимира Маяковсі.ксго». (М).
16.15 — «Ми знайомимось з при
родою». (М). 16.45 — «Рідні на
співи», (М) 17 15 — «Відгукні
ться. сурмачі!». (М). 18.00 —
«Закон і ми». (КЕ 18.30 — Му
зичний фільм «Співаю про тебе. 
Батьківщино». (К). 19.00 —
Концерт ліричної пісні. Сліпа
ють М На.хомспко і Б Закі- 
ров. (М). 19.30 — Камерний
концерт. (К). 20.00 — «Турист- 
с’.і ими маршрутами Україні»». 
(К). 20.15 — Гелсфільм «Будні 
і свята Віктора Артемснка». 
(К). 20 45 — «На добраніч, ді
ти!» (КЕ 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — Худ фільм <:Во.'ін були 
першими». (К). 23.05 — «Вечір 
скрипкової музики». (Ужго
род) 23.35 — Вечірні нови
ни (К).

СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Новини. (М). 9.10 —<
Ранкова гімнастика, к. т.

(М) 9.30 — «Дпг.о-гарбуз»,

Ляльковий ■ фільм спектакль. 
(ЛІ). 10.00 — «Хвилі Чорного
моря». Багатосерійний худ. те
лефільм. 2 серія, к. т. (ЛІ). 11.05 
— Концерт ліричної нісііі. Спі
вають ЛІ. ГІахомеико і Б. Ззкі- 
роп. к. т. (М). 15.00 — «На до
помогу школі». Істерія для уч
нів 8 класу. (К). 15.30 — «Пер
шотравню назустріч». (Одеса). 
-•6.00 — Концерт. (Лівів). 16.30 
—- Для дітей. «Краше Ферди 
немає' па світі». Лялькова ви
става. (Запоріжжя). 17.45 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». (І<). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — Концерт, 
к. т. (М). 18.55 — «Ссціалістяч- 
ІіІІЙ спосіб життя і добробут 
народу». Передача 1. к. т. (М). 
19.45 — «Тираж «Спортлото», 
к. г. (М). 19.55 — Багатосерій
ний худ. телефільм «Хвилі 
Чорного моря». З серія, к. т. 
(М). 21.00 — «Час*. (М). 21.30- 
Тел. музфільм «Співає Огнів- 
цеп». к. т. Но закінченні — по
вніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 - 
Для юнацтва. «Музична енци
клопедія». (К). 12.05 Повніш 
(К). 12.30 — Тслсфілі м «Родом 
з комсомолу». (К). 12.5(1 — «По
пі .мелодії року». (К).. 14.25 — 
•В буднях великих будов», Кі- 
иопроТра.ма. (М). 13.25 — «Лі
сова школа». (М) 15.45 —
«Фільм—дітям». Тел. музфільм 
«Мисливець за браконьерами». 
(М). 17.00 — «Наука сьогодні». 
(М). 17.30 — Концерт ансамблю 
тапчю «Ровесник». (М). 18.00— 
«Наука — виробництву». (Д-к).
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.45 — Фільм-концерт
«Таврія». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Літературні зу
стрічі». (К). 20.30 — Музичний 
антракт. (К). 20.45 — «На доб
раніч. діти.'». (К). 21.00 —
«Час». (ЛІ). 21.30 — «Новини 
кіноекрану». (К). 23.00 — «Спі
вають Рузана та Клріяп Лісі- 
Ціа». (Одеса). 23.35.— Вечірні 
новини. (К).

ЧЕТВЕР '■
ЛЛПЕРШЛ ПРОГРАМА. 9.00 
А У—‘ Повніш. (М). 9.10 •—

Рапксвй Гімнастика, к. т.
(М). 9.30 — Кінопрої рама для 
дітей, к. т. (М). Ю-90 — «Хвилі 
Чорного моря».’ Багатосерійний 
худ. телефільм. З серія, к. т. 
(М). 11.05 — Для дітей. «Царіц- 
из-жаба». Лялькова .вистава, 
к. т. (К). 12.05 — Ношшп. (К). 
1220 — «У спіті рослин», к. т. 
(К). 14.15 — Док. фільми, к. т. 
(М). 15.15 — «Російська мова».

(М), 16.00 — «Золоті зірки Ук
раїни». Кінонарнс. (Запоріж
жя). 16.15 — Мультфільм «Ран
кова музика». (К). 16.25 — «На
родні таланти». (В-д), 16.55 — 
Телеилакат «Цифри нашого зро
стання». (К). 17.00 -- Першо
травню назустріч». (Донецьк).
17.30 — Для дітей. «Олівець — 
малюкець». (К). 13.00 — «Лю
дина, дорога, автомобіль». 
(К-л). 18.30 — «Леїііїськйіі уні
верситет мільйонів». (М). 19.00
— «СіЛЕСькогосподарсікий ка
лендар». (К-д). 18 30 — Теле
фільм сСліішй дощ». (К-д). 
20.00 — Багатосерійний худ. те
лефільм «Хгііїлі Чорт то моря». 
4 серія. (М). 21.00 — «Час».
(М). 21.30 — ‘Толариш пісня». 
Підсумковий концерт учасників 
музичної програми, к. т. По за
кінченні — новішії. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. П.05 — 
Для дітей. «Цар ієна-жаба». 
Лялькова вистава. (К). 12.05 — 
Новини. (К). 12.20 — «У спіті
рослин». (К). 15.1-5 — Тележур
нал -Ми — радянські.іі народ». 
(Львів). 16.00 — Композитор 
С. С. Прокоф’єв. (М). 16.30 — 
<Шахова школа». (ЛІ). 17.09 — 
«Адреси молодих». (М). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 18.30 
—Маленький концерт. (К). 18.45
— «Екран молодих». (Д-к) 19.00
— «Вісті». (К). 19.30—«Поезія». 
(К) 20.00 — Концерт. (К). 20.30
— «На ланах республіки». 
(Херсон). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «Лісні над планетою». 
Міжнародна музії-ша програма. 
В перерві — вечірні новииіі. (КЕ

П’ЯТНИЦЯ
9ЛПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
«5(1— Новини. (М).‘ 9.10 —

Ранкова гімнастика, к. т. 
(М). 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!». к. т. (М). 10.15 — «Хви
лі Чорното моря». Тел. багато
серійний худ. філі і. 4 серія, 
к. т. (М). Н.15 — «Екпаіі моло
дих». (К). 11.15 - Тел,- док.
фільм «Сибір—ВАМ — наука»» 
к. т. (М). 15.15 — «Москва і мо
сквичі». (М). 15.45 — «Фільм — 
дітям». «Андрійко»; (М). 17.10
— «Червона пісня». Фестиваль 
політичної піеі.і в Берліні, к. т. 
(М). 18.00—«Обряди п.'.ші — ра
дянські». (К-д). 18.30 — «Краї
на передтравиева». • ( М)._ 19.15— 
«Заключний концерт Всесоюзно
го конкурсу артистів балету», 
к. т. (М) 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Тел. муз. спектакль 
< Корпевільські дзвони», к. т. 
Но закінченні ►- поїшіш. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. Н.ОО — 
їіоїшпи. (К). 11.15 — «Екран
молодих». (К). 12.1-5 — «Грають 
юні музиканти». (Льпіа). 12.45— 
Телефільм «Моя революція». 
(К). ІЗ.-І5 — «Пісні па вірші 
В. - Ііропчепка». (КЕ 16.15—Для 
школярів. «Сурмач». (Донецьк). 

.’6.4.5 — «.Трудові рапорти — 
Першотравню». (К). 17.30— «.Ви 
иахі писали». Огляд передсвят
кової пошти. (К). 18.30 — Кон
церт радянської пісні. (1<). 19.00 
— «Завтра — ІІершстравепь». 
Спецвипуск іпформ. програми 
«Вісті». (К). 19.30 — «Старт».
(КЕ 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — «Люди нп землі». Теле- 
вистава. В перерві — вечірні 
ловиии. (К).

СУБОТА

1 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.45
Москва. Краги.? площа. 
Передача, присвячена Дню 

Міжнародної солідарності тру
дящих 1 Травня, к. т. .(М). 
і2.00 «Піонерська пісне, дзве
ни'» Святковий концерт, к. т. 
(М). 12.І5 — «Лїн’р. Труд. Тра- 
веіч». «Поетична композиція», 
к. т (М). 13.15 — «Тг.орчість
народів світу», к. т. (М). І<15— 
Худ. фільм «Цирк». (М). 16.00— 
«У світі творив», к. т. (М). 17.00 
— Те.і. док. фільм. «Із серії «Ге
рої п’ятирічки», к. т. (М). 18.00 
-• Новішії. (М). 18.15 — Тел.
худ. фільм - Розклад па завтра». 
(М). 19.40 - - «Концерт радян
ської пісні», к. т, (М). 29.00 — 
Телетсатр мініатюр «ІЗ стіль
ців». к. т. (М). 21.00 — Репор
таж про святкування Дня Між
народної солідарності трудящих 
1 Травня. (М) 22.00 -- «ГолубГій 
г.огшік>. к. т. По закії.гчеипі — 
повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 15 — 
«Слава Першотравню!». Пере
дача, присвячена Дню Міжна
родної солідарності трудящих, 
(Київ — Кіровоград). 12.10 — 
«Сонечко». Концерт. (К). І2.4С— 
Телефільм для дітей. «Незви
чайна неділя*. (К). 13.40— «Зу
стріч з піснею». (!<). 14.25 —
Худ. фільм’для дітей «Такі сим- 
иатичіїі вовки». (К). 15.35 —
«Екран молодих». «Іптерклуб». 
(К). 16.35 — «Поезія». «Травне
ве маево знамен», (К). 16.55 — 
Телефільм «Зустрі і з Анатолієм 
Па пайовим». (КЕ 18 30 -- «За
пали своє сонце». (К). Фільм із 
серії «Чорнобильська атомна». 
18.50 — «Мистецтво — народу». 
Копцерт-зусіріч. (К). 20.05 —
«Хореотрдфічиі мініатюри». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді- 

тп!э. (К). 2Е00 — Репортаж про 
святкування Дня МіжнародибїчГ* 
солідарності трудящих 1 Трав
ня. (ЛІ). 22.00 — Худ. фільм 
«Тому, що люблю». (К). 23.25-4 
«Республіка Перш лрзвіїспа». 
Спецвипуск Іпформ, програми 
«Вісті». (К).

НЕДІЛЯ

2 ПЕРША ПРОГРАМА, 0.00
— Новини. (М). 9.10 — >
Ранкова гімнаст яка ;для 

дітей, к. т (М). 9.30 — «Бу
дильник». к. т. (М). ЇО.ОО -? 
♦ Служу Радянському Союзу», 
(М). 11.00 — «Фільм — дітям»,
«Мпшко-артнст». (М). 12.05 -З- 
«ЛІуз.’ кіоск», к. т. (М). 12.30 -*• 
«Сільська година». (М). 1.3.30— 
«Пісні вогневих років». ЛЛульт- 
фільм, к. т. (М). 13.50 — ♦Мо
сквичка». Телеклуб. к. т. (М). 
15.00 — Худ. фільм «Мелодії 
Всрійського кварталу», к. т+- 
(М). 16.35 — «Солідарність»,
к. т. (М). 17.05 — «Н.і преііі
цирку», к. т. (М). 18.01) — «Кі- 
рової радіцна 1 Іерлотравнсва» < 
Спецвипуск іпформ. програми. 
(К-д). 18.15 — «Сембс». Мульт
фільм. к. т. (М). 18.36 — «Спі*4 
вас сасл. арт. РРФСР Е. П’є-*3 
ха». к. т. (М). 19.00 — Чемпіо-’ 
пат СРСР з футболу: «Спар
так» — «Локомотив». 2-й тайм, ’ 
(М). 19.45 — «Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей», к. т. 
(М). 20.00 — «Клуб кіиопод’оро* • 
жей». к. т. (М). 21.00 — «Час»« 
(М). 21.30 — «Мелодії друзів»« 
К. т. (М). По закінченні — по
вніш. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. ІО.ІВ -> 
♦ Республіка Периісіравпева», 
(К). 10.45 — Урочистий концерт« 
звіт майстрів мистецтв за ху« 
дожніх колективів геспебліки 
черед Делегатами XXV 'з’їзду' 
Компартії України. (Відеозапис 
під II лютого 1976 року). (К)з ’ 
!3.00 — Для дітей. «Сонячно’ 
коло». (К). іззо — «Морс спі* 
гає». По сторінках муз комі!« ’ 
Дії». (Одеса). 11..10 — Філюд* 
нистава «Співробітники». (К)-і. 
)7.(М) — Муз. фільм «Співає- 
/Імптро Гнатюк». (К) 18.00 -*
Першість СРСР з футболу:’ 
«Шахтар» -— «Чорноморець»- 
2-й тайм. (Донецьк). 18.45 -- 
Для дітей. Мультфільми. (Ю- 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 ;—
«Актори і ролі». (К). 20.4.5 • •«
«На добраніч, діти!». (К). 21.0Ц 
■— «Час». (М). 21.30 — Першість 
СРСР з футболу: «Динамо» (К) 
— «Динамо» (Мінськ). Відсо.та-' 
іічс. <К). 23.15 — Вечірні лови« 
ни. (К).

ЯЗ

І?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• МОЛОДОЙ КОМЛ1УІ1АР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-іО, вуя. Луначзрського, 36. 
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.

Друкарня ім, Г. ЛІ. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

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

БК 1П74, Індекс 61197, Зам. № 170, Тираж 60 000«

Вдень 24 квітня по області та місту передба- 
« чається мінлива хмарність, без опадів, Вітер пів- 

денний, 9—12 метрів на секунду. Температура 
А повітря по області 17—22, по місту 19—21 гра- 
® дус тепла.
{мі За даними Українського бюро погоди 25—26 

квітня буде мінлива хмарність, без опадів, Ві- 
тер лірденно-східний 3—7 метрів на секунду.

Я Температура повітря вночі 4—9, вдень 17—22 
градуси тепла.
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