
П’ЯТИРІЧЦІ 
УДАРНУ ПРАЦЮ 
молодих 
ПЛЕНУМ ЦК влксм

ВЛКСМУД”Я В Москві ВІдбУвся г,’яти* пленум ЦК 
’ КСМ 3 участю секретарів обкомів, крайкомів і ОК 

комсомолу союзних республік. Р М,І? і ЦК
’• Пленум обговорив питання «Про підсумки лигтппі 

кпрс 1 "р° ’«даниїїомХ::™: 
ських організацій по виконанню його рішень»

Промовці, які виступали в дебатах, говорили про 
пілтпи КОМСОМОЛЬЧ'І вся радянська молодь палко 
Підтримують внутрішню І зовнішню політику Кому
ністичної партії, її ленінського Центрального Коміте
ту. вони підкреслювали величезне значення листопа
дового Пленуму ЦК партії, постанови про міжнарод
ну діяльність ЦК КПРС, прийнятої по доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж- 
НЄВЗ,

І
 Учасники пленуму відзначали, що юнаки і дівчата 

Країни Рад наполегливо борються за успішне вико
нання завдань першого року п’ятирічки. На заводах і 
фабриках, у колгоспах і радгоспах, на ударних ком
сомольських будовах, у наукових закладах шириться 
патріотичний рух молоді «П'ятирічці — ударну пра
цю, майстерність і пошук молодих».

Тепер комсомольці і молодь активно включаються 
) в соціалістичне змагання, яке розгортається в лро- 
,< мисловості, будівництві, в сільському господарстві за 

якнайшвидше втілення в життя дев’ятого п’ятирічного 
плану. Радянська молодь сповнена рішимості бути в 
перших лавах борців за підвищення продуктивності 
праці, внести свій вклад у виконання головного зав
дання п’ятирічки — значне піднесення матеріального 
і культурного рівня радянського народу.

У резолюції, прийнятій на пленумі, його учасники 
цілком і повністю схвалили внутрішню і зовнішню по
літику Комуністичної партії, діяльність ленінського 
Центрального Комітету партії і Політбюро ЦК. Ком
сомол запевнив Центральний Комітет КПРС, що вся 
радянська молодь візьме найактивнішу участь у вико- 

I нанні рішень листопадового (1971 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і далі безустанно працюватиме над втіленням 
у. Життя величних завдань комуністичного будів
ництв,. ;
„З інформацією про хід звітів і виборів у комсомолі 

та роботу бюро і секретаріату ЦК ВЛКСМ за період 
після четвертого пленуму ЦК ВЛКСМ виступив секре
тар ЦК ВЛКСМ Б. М, Пастухов.

На пленумі було вручено почесні дипломи і знаки 
лауреатом премії Ленінського комсомолу в галузі 
неуки, техніки і виробництва за 1971 рік,

(ТЛРС).

ПРОЛЕТАРІ рСіХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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В ОБКОМІ КП УКРАЇНИ ТА ОБЛВИКОНКОМІ
.3

ЧЕРГОВИМ 
СУПУТНИК ЗВ'ЯЗКУ 
«МОЛНИЯ-1»

ПОВІДОМЛЕННЯ ТДРС

20 грудня 1971 року в Радян
ському Союзі здійснено запуск 
чергового супутника зв'язку 
«Молния-1».

Супутник зв'язку «Молния-1» 
призначений для забезпечення 
експлуатації системи далекого 
телефонно-телеграфного радіо
зв’язку, а також передачі про
грам Центрального телебачення 
СРСР на пункти мережі «Орбі
та», розташовані в районах 
Крайньої Півночі, Сибіру, Дале
кого Сходу і Середньої Азії.

Супутник виведено на висо- 
коеліптичну орбіту з апогеєм 
39 200 кілометрів у північній 
півкулі і перигеєм 490 кіломет
рів у південній півкулі.

Період обертання супутника 
— 11 годин 43 хвилини, нахи
лення орбіти — 65,5 градуса.

На борту супутника, крім апа
ратури для передачі програм 
телебачення і здійснення дале
кого багатоканального радіо
зв’язку, встановлено апаратуру 
командно-вимірювального ком
плексу, а також системи орієн
тації, корекції орбіти і енерго
живлення супутника.

За одержаними даними, апа
ратура, встановлена на борту 
супутника, функціонує нор
мально.

Сеанси зв’язку через супут
ник «Молния-1» проводитиму
ться відповідно до наміченої 
програми.

Цими днями бюро обкому 
КП України та виконком облас
ної Ради депутатів трудящих 
прийняли постанову про прове
дення в містах і селах області 
другого народного фестивалю 
українських радянських кіно
фільмів, присвяченого 50-річчю 
утворення СРСР.

у ній говориться, що 1972 ро
ку радянський народ відзнача
тиме велику історичну дату 
50-річчя утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік.

Мета народного кінофестива
лю — якнайкраще використан
ня кіно в ідейно-виховній ро
боті, зв’язаній а підготовкою до 
цієї видатної події, широким 
показ засобами кіномистецтва 
зростання могутності Країни 
Рад і всіх її братніх республік, 
торжества ленінської національ
ної політики, дружби і братер
ства радянських народів, вихо
вання трудящих у дусі живо
творної і непорушної дружои 
народів, радянського латрю- 

, тизму і пролетарського інтер
націоналізму, підвищення ж 
політичної і трудової активнос
ті в боротьбі за успішне.вті
лення в життя накреслень 
з’їзду КПРС і XXIV з їзду КП 
України, дострокове виК0^''" 

: завдань 1972 року і п ятирічки 
в цілому. .

Кінофестиваль проведуть 
17 по 24 січня 1972 року обком 
партії та облвиконком спільно 
з Комітетом по кінематограф 
приРоді Міністрів УРСР . Сп,л- 
КОЮ кінематографістів респу 

Л Бюро обному КП України і а

і

виконком обласної Ради за
твердили порядок і календар
ний план проведення народно
го кінофестивалю, а також об
ласний оргкомітет по його під
готовці і проведенню в такому 
складі: Д. С. Сиволап — голо
ва, Є. М. Чабаненко — за
ступник голови, Д. Т. Жмак, 
О. К. Піскунов, І. П. Оліфірен- 
ко, А. Д. Суханов, А. П. Мосто
вий, В. М. Герман, Г. П. Радлов- 
ський, Ф. О. Цигульський, В: І. 
Агафінець, АА. П. Мащенко — 
секретар Спілки кінематогра
фістів УРСР, К. ЛА. Тацьков — 
начальник відділу кінопрокату 
Комітету по кінематографії при 
Раді Міністрів УРСР, В. О. По
грібний, О. В. Цибульчак — 
члени оргкомітету.

Оргкомітетові доручено роз
робити конкретні заходи по 
підготовці і проведенню кіно
фестивалю і забезпечити їх ви
конання.

Бюро обкому партії та облви
конком зобов’язали міськкоми 
і райкоми КП України, міськ- 
(рай)викоикоми, обласні управ
ління кінофікації і культури, 
обласну контору по прокату 
фільмів та облпрофраду забез
печити високий ідейно-політич
ний рівень народного фестива
лю, присвяченого 50-річчю ут
ворення СРСР, зразкову орга
нізованість і масове залучення 
трудящих до перегляду кра
щих радянських кінофільмів, 
підвищення ролі кіно в кому
ністичному вихованні трудя
щих, розв’язанні „завАа”ь’р”а: 
креслених XXIV з їздом КПРС і 
XXIV з'їздом КП України і ви
значених п’ятирічними планами

розвитку народного господар
ства країни, республіки та об
ласті.

Під чес кінофестивалю в бу
динках культури, кінотеатрах І 
клубах, на підприємствах, у кол
госпах, радгоспах і навчальних 
закладах буде організовано зу
стрічі трудящих та учнівської 
молоді із сценаристами, режи
серами, кінознавцями і провід
ними акторами українських кі
ностудій та кіностудій інших 
братніх республік.

Мається на увазі провести о 
містах і районах тематичні кон
ференції кіноглядачів з участю 
діячів кіно з таких проблем, як 
«Тема дружби і братерства на
родів СРСР у радянському кі
но», «Радянський кінематограф 
і сучасність», «Образ будівни
ка комунізму в радянських 
фільмах», «Партійність і народ
ність — головні риси радян
ського кіномистецтва», «Кіно — 
могутній зесіб комуністичного 
виховання мас», «Кіно і пробле. 
ми комуністичного виховання 
радянської молоді» та інші.

Крім показу та обговорення 
кінофільмів, проведення кон
ференцій кіноглядачів, важли
вим завданням кінофестивалю є 
глибоке ознайомлення кіномит- 
ців з виробництвом, з життям і 
працею робітників, колгоспни
ків та інтелігенції Кіровоград- 
щини, з результатами їх робо
ти по виконанню накреслень 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду 
КП України, завдань п'ятирічки, 
з перспективами розвитку еко
номіки і культури області в де
в’ятій п’ятирічці, встановлення, 
зміцнення ї дальший розвиток 

творчих зв’язків трудящих об
ласті з працівниками кіномисте
цтва.

Обласне управління кінофіка
ції та обласну контору по про
кату кінофільмів зобов’язано 
скласти для всіх міських кіноте
атрів і сільських кіноустановок 
репертуарні плани показу ра
дянських фільмів у дні народ
ного фестивалю і до 10 січня 
1972 року надіслати їх в усі міс
та й райони.

Міськкомам, райкомам КП 
України, /ліськ(рай)виконкомам, 
обласним управлінням кінофі
кації і культури, обласній кон
торі по прокату кінофільмів, 
облпрофраді, обкомові ЛКСМУ, 
правлінню обласної організації 
товариства «Знання» рекомен
довано організувати в усіх міс
тах, райцентрах, селищах і се
лах області в дні народного 
фестивалю показ фільмів, які 
розповідають про зростання 
могутності СРСР, усіх союзних 
республік, дружбу і братерство 
радянських народів, торжество 
ленінської національної полі
тики ідей пролетарського ін
тернаціоналізму й надалі ак
тивно використовувати кіно в 
ідейно-виховній роботі в ході 
підготовки і відзначення 50-річ- 
чя утворення СРСР.

Редакції обласних, районних 
та міськрайснних газет, облас
ний комітет по телебаченню і 
радіомовленню зобов’я з а н о 
широко висвітлювати підготов
ку і проведення другого народ
ного кінофестивалю на Кірово- 
градщині, присвяченого зна
менній історичній події.

ЮВІЛЕЙ
ШКОЛИ

Минулої суботи громадськість 
села Богданівни Знам’янського 
району відзначила 50-річчя 
своєї школи.

Нині Богданіеська середня 
школа імені Леніна —- одна з 
відомих у нашій країні. Про її 
досвід у навчально-виховній і 
суспільно корисній роботі гово
рилося з високої трибуни XXIV 
з’їзду КПРС. Школу нагород
жено Грамотою Президії Вер
ховної Ради Української PCP, 
Ленінською ювілейною Грамо
тою і пам'ятним прапором об
кому КП України, облвиконко
му і облпрофради на честь 
50-річчя Радянської впади.

За період з 1940 року по 
1971 рік школа випустила 1076 
учнів з середньою освітою. Ба
гато з них стали інженерами, 
техніками, спеціалістами сіль
ського господарства, вчителя
ми, лікарями, офіцерами, бага
то з них трудиться в рідному 
колгоспі «Родина».

За відмінні успіхи в навчанні 
і громадсько-корисній праці 
дев’ять вчителів школи відзна
чено урядовими нагородами, а 
директорові школи, заслужено
му вчителю республіки І. Г, 
Ткаченку присвоєно звання Ге
роя Соціалістичної Праці.

З нагоди ювілею у Богданівці 
відбулися торжества.

О. ШКАБО«.
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1
З КРАЇНИ МУЖНОСТІ

-В.*/1 наР°Дився в степах північно- 
3^хста^У. ДІД його з України, 

він, Никифір Ахременко, часто 
слухав материнські пісні про вербу 
«Випп’ ПР° ЧтРа'н*». часто думав: 
«Т^,ростУ 1 ПО|АУ< полечу туди, де 
біжить Синюха, де п’ється Інгул...» 

Мріяв про цс і в юності своїй, 
але несподівано вона стала суво
рою, опалили її громи війни. Не 
до пісень; не до мрій — вдень і 
вночі Никифір у локомотивному 
депо Петропавловська працює по 
Дві, по три зміни. Він комсомо
лець, він ремонтує паровози, бо 
йде війна, і хоч кінчається 1942 
рін, ворог ще иа рідній землі, 
фронту потрібні техніка, хліб, вій
ська...

Прийде додому, схилиться на 
хвилину — | ніби й не спочивав, 
вирушає знову в депо.

Серце б своє, душу віддав зране
ним паровозам, щоб летіли вони 
до тієї вогненої межі, де б'ються, 
де перемагають ворога його побра
тими;.. Роботи побільшало, але 
працювати стало легше. Тільки з 
гучномовця починають передава
ти останні вісті, так уже й завми
рав. Наші війська 'перейшли в 
наступ під Сталінградом. Наші вій
ська стискують- кільце . навколо 
ворожих угруповань — б’є час 
справедливої розплати.
Для нього простелилась інша до
рога — на столі лежала повістка. 
Кликали і його на фронт...

І так судилося йому, що воював 
там, куди мріяв поїхати, полетіти 
в дитячі літа. Ввижалась йому — у 
зелених вербах рясних, у нвітучих 
садах вишневих дорога унраїнсьна 
земля.,.

У попелі, в пожарищах, в лахміт
ті зустрічала вона молодих воїнів. 
Спалені села, зруйновані міста, об
горілі вирубані садни, розстріляні 
ліси, шибениці, могили, могили.

Так судилося Никифору: пере
йшовши Дніпро, він ступив на зем
лю Кіровоградщини, і мав побачи
ти і Інгул, і омріяну Синюху.

А бої ставали все напруженіши- 
ми, бсє важчими. В перших числах 
січня 1944 року війська 2-го Україн
ського фронту під командуванням 
генерала армії І. С. Конєва прове
ли відому Кіровоградську опера
цію. Радянські полки і дивізії про
сунулись на сорок, сорок п’ять, 
п’ятдесят кілометрів на захід, ви
йшли на фланги Норсунь-Шевчен- 
ківсьного і Криворізького угрупо
вань німців.

І все з такими боями, що від. 
гулу гармат і танків не знала спо
кою ні на хвилинку земля.

441 стрілецький полк 116 Хар
ківської стрілецької дивізії підхо
див До Каніжа.
На цих дільницях він згрупував 
величезну силу, могутній нулак — 
22 дивізії, в тому числі 5 танко
вих і дві моторизовані.

Дві сили — одна 
зоряна і гнівна, - ... . 
скажена — зустрілись 
засніжених степах 
щини.

Світла перемагала, 
все ближче до Канежа, 
жена кинула сюди до

ОСТАННЯ
ВИСОТА
AXPfMEHKA
унти наші війська, що врізались в 
прорив, що все глибше заходили у 
фланги Корсунь-Шевчсннівського 
угруповання.

тів щось сказати і не встиг. До- 
нісся гул, гуркіт моторів. З-за па
горбів виповзали, набирали швид- 
ність чорнГ потвори — танки. Тан; 
нова атака! Вогненний вал нашої 
артилерії розметав і відкинув во
рога, але легше не ставало. Ворог 
кидав і кидав свіжі частини в бій, 
намагаючись вернути висоту.

Никифір і його бійці тримали и 
руках вже розпечені рушниці, за
бувши про час, про день, про все. 
Відбито шість атак, і фашисти зно
ву при підтримці танків йдуть у 
сьому атаиу... Поруч нього і зампо
літ, — поранений в ліву руку, але 
не випускає з правиці автомата. 
Багато вбитих, а поранені ведуть 
вогонь... Можна в тім пеклі все 
забути, а він все пам’ятав, молод
ший сержант Ахременио. Та висо
та піднесла і його, і він в тому 
витті снарядів, у тому пеклі ясно 
бачив -т- висоти зони не віддадуть, 
ворог втінатимо... І чомусь знову 
згадалась давня материнська пісня 
про вербу рясну, лро Ятрань. І 
Дніпро бачив. А от до Синюхи ще 
треба дійти.. Яка ж вона? Як зу- 
стріно його?

НАЦІОНАЛЬНОМУ ФРОНТУ 
ВИЗВОЛЕННЯ ПІВДЕННОГО 
В’ЄТНАМУ — Н РОКІВ

20 грудня усі чесні лю
ди планети відзначали 
день народження вели
кого борця. Сотні тисяч 
солдат зібрані разом, 
стають одним воїном, во- 
їном-захисником, воі’ном- 
визволителем. Борець 
цей — всюдисущий і не
вловимий. Пригноблені 
відчувають його надійну 
дружню руку, вороги па
м’ятають її міць і силу. 
Ім’я тому богатирю — 
Національний фронт Виз
волення Піаденного В'єт. 
наму.

Для того, щоб відзна
чити одинадцяту річницю

ясна і світла, 
а друга тупа й 

у двобої на 
Кіровоград'

підходила 
тупа й сна- 

села три 
танкові дивізії, намагаючись зупи-

2___
Надходив вечір II січня 1944 

року.
У відділення, яким командував 

молодший сержант Никифір Ахре
менко, прибув заступник команди
ра по політичній частині, високий, 
немов висічений із каменю веле
тень і заговорив до бійців з поміт
ним українським акцентом.

— Важно, солдати? Знаю, знаю. 
Он яку добу не виходимо з боїв... 
З вами цю ніч буду.

І ні слова не сказав про новий 
наступ. Та Никифір знав — ноли 
капітан разом з бійцями — буде 
жарко...

А капітан продовжував:
— За цією горою — село. Каніж. 

Має давні рахунки з окупантами. 
Ще у 1918 році австро-німецьні го
ловорізи тут розстріляли, повіша
ли більше, як 200 чоловік. Он на 
тих висотнах були вітряки, на їх
ніх крилах висіли повстанці... І 
тепер наша розвідка донесла — па
лять фашисти село, гонять в нево
лю жінон, дівчат, дітей. Визволимо 
село — менше горя буде в ньому...

Змовк, оглянув усіх, а потім 
якось ніби винувато сказав;

— Я, сержанте, трішки спочину. 
Рівно через годину збудиш...

I він схилився на стінну окопу.
Настала ніч. Стало видно від

блиски пожежі в селі. Воно горі
ло. Там ходило горе, там лунав 
гійач, В ту ніч на 12 січня 1944 ро
ну 1-а стрілецька рота 441 полку 
116 Харківської дивізії в нестрим
ному штурмі захопила траншеї во
рога на висоті. Фашисти тінали. 
Але їхнє командування лютувало. 
Висота! За них, за висоти, завжди 
запеклі’ бої. Вернути! Шо б не бу
ло, а вернути висоту. Гітлерівське 
командування нинуло в нонтрагаку 
танки і піхотинців...

... Капітан нинув Ахременкові:
— Закріплюйтесь. Здасться, бу

де пекло! Я — в сусіднє відді
лення!

Никифір, трішки висунувшись із 
траншеї, дивився вперед. Розхо
дивсь туман і в засніженій дале
чині внднілося село, що теж че
кало їх... Обернувся до бійців, хо-
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Тільки що це? Що це? Один та

ки танк прорвавсь? Прорвавсь, ска
женіє на висоті, розстрілює наших 
бійців із кулеметів, давить гусени
цями!

Никифір все пам’ятав — і свої 
думи, і все що робив сам, що ро
биться на висоті. Наші артилерис
ти не б’ють, не битимуть по воро
жому танкові, не будуть вони стрі
ляти і в своїх бійців. А за тим 
танком з’являться інші. Висота 
мусить бути нашою!

Він все пам’ятав, молодший, сер
жант Никифір Ахременко. Обв’язав 
себе протитанковими гранатами і 
кинувсь під гусениці танкал..

його підхопили на руки, його по
несли ярами і видолинками, і в лі
карні, опам’ятавшись від страш
ного болю трьох ран, він попросив 
не води, не рятунку, попросив:

— Товаришу лікар! Мені ручну і 
лист паперу!...

«...Ахременко загинув. — роз
повідала всім фронтова газета. — 
Він помер, загородивши ворогу 
шлях на нашу землю. Своєю незви
чайною і благородною солдат
ською смертю він зберіг життя 
своїм товаришам і проклав шлях 
до перемоги над ворогом. Він не 
боявся смерті, бо любив Вітчизну, 
свій народ. Він пам’ятав, що крім 
особистого у нього є ще боротьба 
за волю, честь і незалежність на
шої Батьківщини. Слава його ге
роїчному подвигові!..»

♦ • •
Минуло небагато часу, і в травні 

1944 рону молодшому сержантові 
Нинифору Янимовичу Ахременку 
було посмертно присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу...

Ахременку — із суворих степів 
північного Казахстану.... І тут на 
Кіровоградщині він спочиває іг сте
пах. І ті степи з глибоною вдяч
ністю, і з любов'ю — від Інгулу й 
до Синюхи —. співають про нього 
ніжну і добру пісню...

Микола СТОЯН.
с. Каніж, ? і я ч к
Новоміїргородського району.

ДРУЖБА
МІЦНА
І ЩИРА

бачити вибухів бомб над 
своїми містами.

Товариство радянсько- 
в’єтнамської дружби на
раховує 17 тисяч первин
них організацій. Відділен
ня Комітету товариства 
працюють в двадцяти мі
стах країни, в тому числі 
і в Кіровограді.

Про непорушну єдність 
з народом В’єтнаму, що 
.бореться, говорили на. 
зборах заливник ливар
ного цеху сірого чавуну 
заводу «Червона зірка« 
в. Ф. Трохимчук, сту
дентка Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна Ган
на Мостова, старшина з 
Кіровоградського гарні
зону В. Г. Морозов та 
вчителька школи № ЗО 
Г. І. Селіонова. Галина 
Іванівна розповіла, що 
нещодавно учні та вчите
лі шкрли відправили лис
та до Всесвітнього комі
тету захисту миру. Вона 
зачитала текст листа, 
який закінчувався слова
ми: «Люди! В ім’я щастя 
прийдешніх поколінь бе
режіть мир!».

вськнй вугільний розріз. Пою колектив один з перших серед підприємств тресту «Олександ- 
Л'ІЯ» виконав виробничу програму першого року п’ятирічки по видобутку бурого вугілля.

Фото А. ЗАХАРЧЕНКА.

КОМСОМОЛЬСЬКІ
Буває по-різному. Часто їх 

чекають, знаючи, що збори об- 
судять найголовніші питання, 
якими живе сьогодні комсо
мольська організація. Іноді, 
навпаки, відмахуються: «Знову 
збори»... Все залежить, зви
чайно, оід того, як вони підго
товлені, наскільки злободенно.

ЦК ВЛКСМ неодноразово 
звертав увагу на якість підго
товки і проведення комсо
мольських зборів. Нові гран
діозні завдання, поставлені пар
тією перед комсомолом, вима
гають підвищення В них рівня 
оо7анізоційн°ї роботи. В «омсо- 
органиич • «вищомумольс^ких зборах ші у
органі первинної °РганІзац"

(так називає їх Статут ВЛКСМ)— 
закладені великі можливості 
прояву комсомольського осе
редку як організатора молоді. 
Він має право розглядати і ви
рішувати всі основні питання 
внутріспілкового життя, колек
тиву, праці молоді, її освіти, 
відпочинку, побуту, поведінки.

За 53 роки школу Ленінсько
го комсомолу пройшло більше 
115 мільйонів чоловік. Сьогодні 
в його лавах — більше 28 міль
йонів юних. І кожний із комсо
мольців міг би, без сумніву, 
розповісти про найпам’ятніше 
на комсомольських зборах.

Ось витяги із трьох протоко
лів зборів, що відносяться до

ЗБОРИ
історії трьох комсомольських 
поколінь.

Рік 1919. Постанова зборів 
комсомольців Сарапульської ка
раульної роти: «Відрахувати 
одноденний пайок хліба і, вису
шивши сухарі, передати в орга
нізацію комуністичної молоді 
м. Сарапула для відправим ді
тям Петрограда і Москви». І 
приписна олівцем: «Постанова 
приведена в дію».

Рін 1942. Постанова відкри
тих комсомольських зборів, пні 
відбулись на катері, що терпів 
катастрофу: «Якщо катер при
б’є вдень в розташування воро
га, битись з ворогом мужньо, 
хоробро, до останнього снаря
да, патрона, гранати. Якщо ка
тер приб’є до берега в нічний 
час і ворог не виявить нас, зня
ти з катера зброю, зійти на бе
рег, діяти як партизанський за
гін, громити ворога в тилу, не

з дня створення Націо
нального фронту Визво
лення Південного В’єтна
му, представники трудя
щих Кіровограда зібра
лись 20 грудня в Будин
ку культури імені Калі- 
ніна. .....

На трибуні — кандидат 
історичних наук, викла
дач Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування 
І, А. Федотов,

— XXIV з’їзд КПРС, — 
каже він, — підкреслив, 
що одним із основних 
своїх завдань партія вва
жає боротьбу за зміц
нення табору соціалізму, 
боротьбу за мир на зем
лі. Але зараз в Індокитаї 
ллється кров. Американ
ський імперіалізм вико
ристовує новітню техніку, 
мільйони доларів для то
го, щоб поставити на ко
ліна в’єтнамський народ.

Народ цей не самотній. 
Разом з ним — всі люди 
Землі, всі, в кого свіжі в 
пам’яті дні другої світо
вої війни, всі, хто не хо-іе

В залі, де проходили 
збори, цей заклик пролу
нав, як клятва. Клятва 
вірності, клятва дружби.

То нічого, що від кор
дону СРСР до кордонів 
В’єтнаму — тисячі кіло
метрів. Для дружби від
стань не завада. Ця клят
ва долетить до братів, 
дійде разом із схвильо
ваними ударами сердець 
мільйонів радянських лю
дей, що відзначають бо
йову річницю з дня ство
рення Націонал ь н о г о 
фронту Визволення Пів
денного В’єтнаму.

Учасники зборів посла
ли вітального листа на 
ім’я Голови Президії 
Центрального Комітету 
Національного фронту 
Визволення Піаденного 
В'єтнаму, Голови Кон
сультативної Ради Тимча
сового Революційного 
уряду Республіки Півден
ний В'єтнам доктора 
Нгуєн Хиу Тхо та Голови 
Тимчасового Революцій
ного уряду Республіки 
Південний В’єтнам док
тора Хюінь Тан Фата.

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ЗА НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Грузинські вчені у співдружності з ленінградськими 

і криворізькими колегами розробили ефективні мето
ди видобування низькосортного марганцю, запропо
нували нову технологію збагачення бідних руд Чис
ленні експерименти показали, що з чіатурсьних кар
бонатних порід методом суспензійного збагачення 
можна дістати концентрати, цілком придатні длп 
виробництва стандартних феросплавів. Це дає мож
ливість у чотири рази збільшити обсяг випуску зба
гачених руд.

ПЕРЕПИС ОЗЕР
Перепис озер у Каракалпакії завершили співробіт

ники комплексного Інституту природничих наук рес
публіки. На карти нанесено 60 водойм. Найбільша з 
них має дзеркало 250 квадратних кілометрів. Учені 
розробили рекомендації щодо використання озер для 
розвитку рибництва і розведення водоплавної птиці, а 
танож хутрових звірків-кутрій і ондатр.

давати йому споною. Катер зі
рвати, щоб не дістався ворогу.

. Клянемось, що честь Батьків
щини, славу радянських моря- 
ків не осоромимо!..»

Рік 1970. Збори на тему: «Як 
ти береш участь в Ленінському 
заліку?», проведеному в цеху 
різки заготовок зварних метало- 
конструкцій на Уралмаші, по
становили;

«Звернути увагу всієї групи 
на необхідність більш глибоко
го вивчення ленінської теоре
тичної спадщини.

Прийняти пропозицію началь
ника цеху про комсомольське 
шефство над впровадженням 
планів НОП.

Відпрацювати ножному бе
зоплатно по 5 годин на випус
ку зверхпланового екскава
тора».

Ось так, зібравшись разом, 
комсомольці в різні роки обго. 
ворювали найважливіше для 
свого часу питання життя і ді
яльності організації.

Як зробити збори цікавими, 
бойовими, змістовними, справ
жньою школою комуністичного 
виховання? Отже, всі секретарі 
комсомольських організацій: і 
ті, хто готує перші в своїй 
практиці збори, і ті, у кого на 
рахунку їх добрий десяток, — 
замислюються над цими питан
нями, Активістам адресована 
нова книжка «Комсомольські і 
збори», випущена видавни- і і 
цтвом «Молода гвардія»: наси- і 
чена цікавими і переконливи- і 
ми фактами, вона розповідає > 
про методику ПІДГОТОВКИ І І 
проведення зборів. Творче ос
мислення рекомендацій, вис- І 
ловлених у книзі, вирішить ус- І 
піх справи в кожному конкрет- j 
ному випадку.

(Hop. ТАРС).
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йде мітинг. На трибуні — новоукраїнці і їх гості. 
Виступає голова обласного фестивального оргкомітету 
заступник голови облвиконкому Є. M. ЧАБАНЕНКО.
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Бригадир тракторної бригади навалер ордена Лені
на В. С. АНДРІЯШ, чемпіон України серед орачів 
В. Ф. МАЙДАННИМ та самодіяльні артисти Валентина 
БОРОВА і Олександра РОМАНЕСНУЛ запалюють фанел 
фестивалю.

України серед орачів

запалюють факел

'Ч;

k

Узбечна Марм’ям ДЖУМАЄВА:
— Розквітло народне мистецтво у всіх республіках.
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Хор колгоспу «Росія» в супроводу орнестру^науР Д 
них інструментів виконує «Пісню р______

ІНТЕРВ'Ю

ІНДІРИ ГАНДІ

ДЕЛІ. (ТАРС). Інтерв'ю га
зеті «Санді тайме» прем'єр- 

Ганд» 
США 

----- „____ Звіль
нення лідера бенгальського 
народу, голови Народної лі- 
ги шейха Муджібура Рах-

міністр Індії Індіра 
закликала президента 
Ніксона добиватися

у них 
називає ряд районів, міст, 
досягнуто найбільшого розквіту 
діяльного мистецтва. І_‘ 
ськии, 1..____ Т__  , ,

З стоп»

вокаль-

на 67 тисяч». Є. М. Чабаненко 
колгоспів, де 

/ само- 
....... <-“2. Це Новоукраїн- 

___  , Ульяновський, Добровеличків- 
ський райони, колгосп «Росія» Новоук
раїнського району, в Будинку культури 
якого працює 10 гуртків художньої са
модіяльності, в яких бере участь майже 
200 чоловік. В районі і за його межами 
відомі такі колективи цього культос
вітнього закладу, як хоровий, 
ний — «Степівчанка», духовий оркестр, 
танцювальний та інші.

Провідним колективам області при
своєно звання народних. їх висока вико
навська майстерність неодноразово від
значалася республіканським жюрі під час 
фестивалів. Це — заслужений самоді
яльний ансамбль танцю УРСР «Ятрань», 
ансамбль пісні і танцю Кіровоградського 

районного Будинку 
культури «Горли
ця», хор ремзаво- 
ду «Укрсільгосп- 
техніки» «Барві
нок», заслужена 
хорова капела за
воду «Червона зір
ка» та інші. Вони і 
під час нинішнього 
фестивалю, при
свяченого 50-річчю 
СРСР, займають 
місце правофлан
гових.

Потім слово на
дається голові міс
цевого колгоспу 
«Росія» В. Бабенку, 
учаснику звільнен
ня 
від 

загарбників, колишньому 
штабу 50-ї дивізії, посланцю м. Москви 
В. Пархоменку, гостям — студентам Кі
ровоградського педінституту казаху 
Нуржану Танірбергенову і узбечці 
Марм'ям Джумаєвій, художньому ке
рівникові «Ятрані» заслуженому діячеві 
мистецтв УРСР А. Кривохижі, учасниці 
художньої самодіяльності О. Товмаченко, 
другому секретарю Новоукраїнського 
райкому партії М. Яценку. Завідуючий 
відділом культури Новоукраїнського рай
виконкому О. Левіт від імені учасників ху
дожньої самодіяльності укладає рапорт 
про підготовку до фестивалю самодіяль
ного мистецтва.

Під звуки Гімну Радянського Союзу 
кращі люди колгоспу «Росія», учасники 
художньої самодіяльності Будинку куль
тури піднімають Державний прапор 
СРСР і запалюють вогонь обласного 
фестивалю. Він яскраво спалахує в чаші, 
яку встановлено на майдані перед Бу
динком культури. Подається команда: 
представникам міст і районів 
від головного вогню факели 
районних фестивалів! І ось загоряються 
десятки факелів, їх вогонь буде проне
сено по всій області, він спалахне в усіх 
селах, містах і райцентрах області. Фес
тивалю крокувати далі, ширитися й ши
ритися фестивальному заспіву, який роз
почали учасники художньої самодіяль
ності Будинку культури колгоспу «Росія»

пдлди, 
ВОГОНЬ!

• ФАКЕЛ ОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ
САМОДІЯЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЗАПАЛЕНО

Новоукраїнки 
фашистських 
начальниковіВсі, хто проїздив того дня централь

ною трасою через м. Новоукраїнку, були 
свідками торжества, яке вирувало у сяй
ві прапорів союзних республік біля Бу
динку культури колгоспу «Росія», бачили 
яскравий вогонь факелу, полум’я якого 
віднині спалахне в усіх клубах і будин
ках культури області. Тут відбулося уро
чисте відкриття обласного фестивалю са
модіяльного мистецтва, присвяченого 
50-річчю утворення Союзу PCP.

... 0 12-й годині на площу перед кол
госпним Будинком культури зібралися 
трудівники колгоспу, гості з усіх районів 
та обласного центру, запрошені на свято 
представники братніх народів. Вони по
кладають квіти до обеліска Слави вої
нам, які полягли за свободу і незалеж
ність радянської Батьківщини. Звучать 
фанфари. На трибуну піднімаються чле
ни обласного організаційного комітету, 
члени бюро Новоукраїнського райкому 
партії, кращі люди колгоспу, гості. З 
промовою до присутніх звертається го
лова обласного оргкомітету по прове
денню фестивалю, заступник голови 
облвиконкому Є. М, Чабаненко. Вона 
розповідає, як культармійці, численна 
армія самодіяльних митців області, вті
люючи в життя рішення XXIV з'їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП України, дбають 
про дальший розвиток самодіяльного 
мистецтва і народної творчості, як вони 
використовують засоби мистецтва в ко
муністичному вихованні трудящих. «Нині Новоукраїнського району. Йому звуча- 
в області, — говорить Є. М. Чабаненко,— 
діє понад 5 тисяч колективів художньої 
самодіяльності різних жанрів, у яких 
102 тисячі учасників. Тільки за останню 
п’ятирічку кількість самодіяльних гуртків 
зросла майже на 3,5 тисячі, а учасників

запалити 
міських і

мана, який знемагає в тю
ремних катівнях Західного 
Пакистану.

Індія вже звернулася з та
ким закликом до урядів 
усіх країн світу.

ЯХ Я ХАН ПІШОВ

У ВІДСТАВКУ

РАВАЛПІНДІ. Як 
мило пакистанське

уряді»

повідо-
рад і о,

Голова колгоспу <Росія» В. В. 
БАБЕНКО:

— Ми гордимося, що облас* 
ний фестиваль самодіяльного 
мистецтва починає свій тріум- 
фальний хід з нашої землі. Ус- 
піхів у творчих поединках, то« 
варишії

Заслужений мистецтв
УРСР. керівник заслуженого са
модіяльного ансамблю танцю 
УРСР сЯтрань? А. М. НРИВО« 
ХИЖА:

— Вірю, що в ході фестивалю 
виявляться нові чудові самоді
яльні колективи.

к от

І.

Ях’я Хан передав сьогодні 
обов’язки президента Па
кистану і 
ністратора воєнного стану 
заступникові прем’єр-мі
ністра і міністрові закордон
них справ 3. А. Бхутто. 3. А. 
Бхутто прийняв присягу і 
почав виконання своїх нових 
обов’язків.

головного адмі-

ти на всі голоси, велично і урочисто, 
прославляючи нашу партію, дружбу на
родів Радянського Союзу, виявляти все 
нові й нові таланти.

Потім присутні на урочистому відкрит
ті обласного фестивалю запрошуються 
до колгоспного Будинку культури. Тут 
свято продовжується. Під звуки маршу 
на сцену виносяться прапори союзних 
республік, колгоспні аматори проголо
шують здравиці на честь дружби народів 
СРСР, виконують пісні, танці, музичні 
твори. Завершується концерт піснею 
«Батьківщино ти моя безкрая», яку вико
нують учасники художньої самодіяль
ності, всі присутні в залі. Пісня звучить 
в єдиному пориві сердець, вихлюпує
ться на вулиці і, не знаючи меж, як і 
сама дружба наших народів, лине фести
вальними маршрутами, старт яким дано 
в колгоспі «Росія».

В. ТАРАСІВЕЦЬ.

Другий секретар Новоукраїп- 
ського райкому КП Україні; 
М. В. ЯЦЕННО;

— До цієї знаменної дати 
культармійці та учасники ху
дожньої самодіяльності піді
йшли з новими'успіхами.

Росіянин В. П. ПАРХОМЕНКО, 
який звільняв Новоукраїнку від 
німецько-фашистських загарб« ників:

— Приємно бачити розквіт
лим край, славним 1 урожаєм, і піснею.

НА БОРЦІВСЬКОМУ КИЛИМІ
Два дні в Палаці фізкультури спор

тивного клубу «Зірка» тривали зма
гання на першість Кіровограда з кла
сичної боротьби. На фені усіх учас
ників своєю технічною підгоіовкою 
виділилися борці «Зірки» майстер 
сперту Микола Сушко, першорозряд. 
ник Анатолій Виходець і кандидат у 
майстри спорту Віктор Марус, вихо
ванець дитячо-юнацької спортивної 
школи № 3 міського відділу народної 
освіти Микола Єременко та інші.

Крім цих чотирьох атлетів, перші 
місця в своїх вагових категоріях за
воювали червонозорівці Володимир 
Гриценко, Володимир Стрижньов, 
Олександр Багнюк, Микола Бондар і 
Василь Момот.

Приємне враження справили моло-» 
ді борці спортивного клубу «Авіа
тор», що представляє льотно-штур
манське училище, Олександр Рябикін, 
Сергій Берикчіян і Микола Воїщев, 
СТуДеНТ ІНСТИТУТУ СІЛоСЬКОГОСПОДЗр- 

ського машинобудування Валерій 
Котвицький.

В командному заліку представники 
спортивного клубу «Зірка» набагато 
випередили всіх інших суперників. 
Друге і третє місця зайняли відповід
но команди інституту сільськогоспо
дарського машинобудування і ДЮСШ 
N° 3. Наймолодший колектив борців 
спортивного клубу «Авіатор» — на 
четвертому місці.

М. РОМАН ЕНКО, 
заслужений тренер УРСР.



ХТО НАИКМІТЛИВІШИИ?
Друзі!

успіхів.

до V, — прискорення точок

І!

час-
2т

4 cmop.

вул. Луначарського, 36, 
«Молодий комунар», 

олімпіада.
Чекаємо ваших від-

Всіх, хю любить фізику і математику, 
хто бажає спробувати свої сили і пере
вірити ішбуїі знання з цих предметів, ми 
запрошу*'о взяти участь в
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буде 
а до

місти- 
клина

літака, що летить на 
Но, з швидкістю Vn,

♦ІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ 
ОЛІМПІАДІ,

яка організована редакцією газети «Мо
лодий комунар» та кафедрою фізики та 
математики Кіровоградського державно
го педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Олімпіада має на меті подати практич
ну допомогу учням старших класі« та 
випускникам минулих років для вступу 
на фізико-математичний факультет педа
гогічного інституту.

VIII КЛАС
1. Три бруски однакової 

маси рі - 5 кг лежать на го
ризонтальному столі. Бруски 
зв’язені нитками, які рвуться 
при натягу Т = 1 кг. Коефі
цієнти тертя брусків об 
стіл дорівнюють К 0,3; 
«2=0,2, К, 0,1. До брус
ка 3 прикладають силу F, 
яка повільно зростає. Яка з 
ниток, що скріплюють брус
ки, порветься? При якій силі 
це станеться? (Див. мал. 1).

2. Працюючи з постійною 
потужністю, локомотив мо
же вести поїзд угору при 
куті нахилу « з швидкіс
тю V. З якою швидкістю бу
де рухатись цей поїзд при

Участь в олімпіаді сприятиме розвит
кові логічного мислення, кращому за
своєнню програмового матеріалу з усіх 
розділів фізики та математики.

Прізвища переможців будуть система
тично друкуватися на сторінках моло
діжної газети.

Нижче ми пропонуємо вам розв’язати 
перше завдання з фізики в обсязі за 
VIII, IX і X класи.

Відповіді разом з прізвищем, ім’ям, 
по батькові та повного назвою школи, де 
вчиться чн вчився учасник, надсилайте 
не пізніше 15 січня 1972 року на адресу: 
м. Кіровоград, 
редакція газети 
Фізико-математнчна

Бажаємо 
повідей.

перпендикулярно 
починають діяти однакові за 
величиною і напрямом си
ли. В момент припинення дії 
сил перша частинка рухає
ться з швидкістю V, перпен
дикулярною початковому. З 
якою швидкістю буде руха
тись при цьому друга 
тинка? (Див. мал. 2).

значити
колеса, що лежать на кінцях 
вертикального і 
тального діаметрів, 
0,5 сек після початку 
прискореного руху, 
колеса 1₽=1 м.

горизон- 
через 
рівно- 
Радіус

ОЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ 
ПРО ХОКЕЙ І

куті нахилу "і ? Коефіцієнт 
тертя в обох випадках до
рівнює К.

3. Космічний корабель, 
який летить з швидкістю V, 
попадає у хмару метеорит
них частинок, що перебува
ють у спокої. При зіткненні 
з кораблем метеоритні час
тинки прилипають до його 
обшивки. З якою швидкістю 
корабель покидає хмару, 
якщо маса корабля М, маса 
частинок, які щосекунди сти
каються з ним, стала і дорів
нює і.і, а час прольоту хма
ри |?

4. Гармата маси М, яка 
стріляє снарядами маси щ 
під кутом з до горизонту, 
постійно зв'язана з Землею. 
Визначити, як зміниться 
дальність стрільби, якщо 
гармату поставити на гладку 
горизонтальну поверхню.

IX КЛАС
1. На дві частинки — одну 

маси щ, що летить з швид
кістю V], а другу маси 2д], 

V що летить з швидкістю —-

висоті 
скинутий вантаж. Не якій ви
соті його швидкість 
напрямлена під кутом 
горизонту?

3. Вантаж маси щ 
гься на похилій грані 
маси М. З яким прискорен
ням буде рухатись клин по 
столу, коли вантаж почне 
зісковзувати з нього? Грань 
клину утворює з площиною 
столу кут а , Тертя відсутнє, 
як між вантажем і клином, 
так і між клином і столом.

4. Балон ємкістю V—50 л 
наповнений повітрям при 
температурі 27СС до тис
ку р 100 атм. Який об’єм 
води можна витиснути з цис
терни підводного човна по
вітрям цього балону на гли
бині 40 м? Температура всьо
го повітря після розширен
ня ||=3'С.

X КЛАС

1. Автомобіль їде по пря
мому шосе так, що його 
швидкість змінюється за за
коном V =(14'20 м/сек. Ви

2. На дві частинки — одну 
маси що летить з швид- 
кістю V, опору маси 2щ, яка 
летить з швидкістю 2У, пер
пендикулярною до V, про
тягом деякого часу діють 
однакові за величиною і на
прямком сили. В момент 
припинення дії сили перша 
частинка повертає і починає 
рухатись в зворотному на
прямку з швидкістю 2У. З 
якою швидкістю стала руха
тись друга частинка? (Див. 
мал. 3).

3. Для утримання на по
верхні Землі метеорологіч
ної кулі — зонда з масою 
М = 20 кг, необхідно при
класти силу р=110 кг. Шар 
піднімається до такої висо
ти, де його об’єм збільшує
ться в 2 рази. Температура 
повітря на цій висоті (=43 С. 
Обчислити тиск повітря на 
вказаній висоті, якщо на по
верхні землі тиск повітря 
рп=754 мм рт. ст., а темпе
ратура

4. Металічна куля заряд
жається від елехтрофорчої 
машини за допомогою плас
тинки, яка після кожного 
дотику до кулі знову заряд
жається від машини до за
ряду <2 . Визначити макси
мальний заряд кулі, якщо 
п—її заряд після першої 
операції. J

На питання кореспондента АПН 
відповідає трикратний чемпіон світу з 
хокея.

— Що ви можете сказати про го
ловних суперників збірної СРСР по 
олімпійському турніру та чемпіонату 
світу!

— В останні роки нам найважче 
грати проти збірної ЧССР, яка показує 
найсучасніший хокей. Відмінно ді
ють чехословацькі майстри в оборо
ні, а заволодівши шайбою, вони рішу
че контратакують, використовуючи 
високі швидкості. Мені подобається 
їх іра: швидка, технічна і рішуча.

Дуже небезпечною буває в голов
них поєдинках збірна Швеції. Хоке
їсти цієї країни здавна відрізняються 
високою технікою бігу на ковзанах і 
володінням ключкою. Вміють шведи 
відзначитися і технічною різно/ианіт- 
ністю, на ходу перебудувати свої дії 
е залежності від обставин.

Торік мені дуже подобалась коман
да США, що складалась переважно з 
молодих гравців. .Ми готові до того, 
що на Олімпіаді в Саппоро амери
канці можуть піднести сюрприз.

— Яким ви бачите хокейний турнір 
Білої олімпіади в Саппоро!

— Поки мені не доводилось грати 
о олімпійських турнірах. Сподіваюсь, 
що мій олімпійський дебют відбуде
ться саме б Саппоро. Наскільки я 
знаю, олімпійські турніри відрізняю
ться незвичайною стійкістю бороть
би, в якій не буває слабких супер
ників.

— У 22 роки ви встигли стати тричі 
чемпіоном світу, входили е команду 
світових «зірок». Вас назвали кра
щим нападаючим чемпіонату в Сток
гольмі. Ваш шлях у великий хокей 
багатьом здається простим І безхмар
ним. Що ви скажете пре це!

ПРО СЕБЕ
—- Думаю, що про шлях хокеїста 

взагалі не можна говорити, як про 
шлях легкий. Хокей я полюбив давно 
і, перш ніж потрапити в збірну СРСР, 
багато років грав в «Олімпії» із Иіро- 
ЕО-Чепецька (невеличке містечко на 
північному сході європейсько: части
ни СРСР), а потім в московському 
«Динамо» і дуже багато тренувався. 
Цю підготовчу роботу ніхто не ба
чить, хоча вона важка і еимагає напо
легливості й часу. Лише щоденна, 
цілеспрямована праця може забезпе
чити успіх у хокеї.

— Чн був у вас кумир у хокеї!
— Коли я починав, моїм кумиром 

був Фірсов. Нині мені більше подо
бається гра Харламова.

— Проти кого із захисників мм 
найважче грати!

— Я назвав би Давидова, коли б не 
грав з ним в одній команді. Це чудо
вий захисник, у якого я багато чому 
навчився. Відмінно грає, на мій по
гляд, армієць Лутченко. Із зарубіж
них захисників — Хорешовські із 
збірної ЧССР.

— Яку з трійок хокея ви вважаєте 
найсильнішою!

— Дуже сильною є ланка ЦСКА, в 
якій Анатолій Тарасов звів досвідче
них хокеїстів — Вікулова, Фірсова .і 
Харламова. Вони відразу знайшли 
спільну мову і грають чудове. Ду
маю, що ця трійка має повне праео 
вважатися сьогодні найсильнішою в 
світовому аматорському хокеї.

— Ваша команда «зірок»!
— Третяк, Сухі, Давидов, Віку-. 

лов — Фірсов — Харламов. Я не на
зиваю Хорешовські лише тому, що 
він грає не так стабільно як Давидов 
чи Сухі.________ ,

Редактор Б. ПОГРІБНИЙ,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 25 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.50 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
0.15 — Новини. (М). 9.30 — 
«Зимовий район». Концерт. 
(М). 10.15 — Кольорове те
лебачення. «Приходь, каз
но». (М). 10.45 — «Карпат
ські візерунки». (Ужгород). 
11.15 — «Творчість народів 
світу». (М). 11.45 — Пере
дача «Здоров’я». (М). 12.15
— В ефірі «Молодість», 
♦Місто майстрів». (М). 13.15
— Художній фільм «Вось
мий». (М). 15.00 — Програ
ма передач. (К). 15.15 —
Кольорове телебачення. «В 
світі тварин». (М). 16.30 — 
«Проблеми удосконалення 
управління народним гос-

подарстсом на основі зас
тосування економічно-ма
тематичних методів і об
числювальної те х н і к и». 
(М). 17.00 — «На меридіа
нах Унраїни». (К). 17.30 — 
«Унраїно, пісне моя». 
Концерт. (Н). 18.00 — Но
вини. (М). 18.05 — Кольо
рове телебачення. Худож
ній фільм «Сюжет для не
великого оповідання». (М). 
19.30 — Фестиваль мис
тецтв «Російська зима». 
Концерт державного акаде
мічного російського народ
ного хору їм. П’ятницьного. 
Трансляція з концертного 
залу ім. Чайковського. В 
перерві —«Програма «Час». 
(М). 21.45 — М. Анчаров
«День за днем ». Прем’єра 
телеспентаклю. 7 серія. (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Екран студента-заочни
ка. Перший курс. Історія 
КПРС. Вища математика. 
Англійська мова. Нарисна 
геометрія. 19.00 — Теле- 
опера «Іван Федорович 
Шпонька І його тітоньна». 
(Н). 20.00 «Палітра».
(Львів). 20.35 — «На добра-

ніч, діти». (К). 21.00 — Ху
дожній фільм «Правда». 
(К). 22.15 — Концерт ху
дожньої самодіяльності. 
(Дніпропетровськ).

НЕДІЛЯ. 26 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Ранкова гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове те
лебачення. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Музичний
кіоск». (М). 10.30 — Кольо
рове телебачення. Мульт
фільми. (М). 11.00 — Для
школярів. Зустріч школярів 
телестудії «Орлятно» з за
служеним льотчиком-ви- 
пробувачем, двічі Героєм 
Радянського Союзу В. К. 
Коккінані. (М). 12.00 — На
родний телеуніверентет. 
(М). 12.45 — Кольорове те
лебачення. «Мзрія-май- 
стриня». Художній фільм. 
(М). 14.05 — Для воїнів
Радянської Армії І Флоту. 
(М). 14.30 — Програма пе
редач. (К). 14.35 — «Поміч
ники хліборобів». (К). 14.50 
— Наші прем’єри. В. Губа- 
ренно «Ніжність». Моно
опера. (К). 15.30 — Теле-
матч з анробатини. (Київ —

Львів — Дніпропетровськ). 
17.00 — Кольорове телеба
чення. «Клуб ніноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Обличчя дру
зів», (М). 19.10 - Кольо
рове телебачення. Музичні 
зустрічі». (М). 19.40 —
«Японія — сьогодні». (М). 
20.10 — Кольорове телеба
чення. Д. Флетчер. «При
боркання приборкувача». 
Прем’єра телеспектаклю. В 
перерві —«Програма «Час». 
(М). 22.50 — «Унраїнсьні-
вечорииці». (Львів),

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Екран студента-заочни
ка. Другий курс. Вища ма
тематика. Фізика. Теоре
тична механіка. 19.05 — 
Художнім телефільм «Біда 
від ніжного серця». (Н). 
20.00—Концерт фестиваль
ної музики. (Донецьк). 20.35
— «На добраніч, діти». (Н). 
20.55 — Телефільм «Полот
няна сорочка». (К). 21.20 — 
Художній фільм «Експери
мент доктора Абста». (К). 
22.50 — Кольорове телеба
чення. «Казки новорічної 
ночі». (М). 23.20 — Новини. 
<М),

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 8

.‘7V Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кнровоградсаого 
обкома ЛКСМУ, г Кирьвоград.

316050 ГСП. Кіровоград, 50, аул. Луначарського, зо.
Телефони: відповідального сенретаря та відділу ком* 

сомольсьного життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінк», 2.

БК 03520. Індекс 61197, Зам. № 8194. Тиратн 64 500.

оголошує набір учнів
НА 1971 - 72 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує для промислових підприємств та 
організацій міста І області кваліфікованих робітників 
з числа юнаніе і дівчат, що мають освіту 8-9 класів 
або середню.

ПРИЙОМ ПРОВОДИТЬСЯ З ТАКИХ спеціальностей з освітою 
8 — 9 класів, навчання 2 поки- 

ло."их‘;с%натхтери п° 1 "»»«■

І

•- слюсарі по ремонту автотранспорту.
Освіта 10 — 11 класів, навчання 1 р]„:
— слюсарі-аоторемонтники;
— продавці продуктових товарів.
ІногороднГзабезпочуються гуртожитком.
При училищі працює їдальня, 
тав"

До заяви додаються,- свідоцтво за 8 кллгіп ,л. 
атестат про закінчення середньої школи свідоцтво 
про народження, довідку з місця проживання п’ять 
ли, медична доХа™ ЗУ4>* *аракт®ПИстииаП,І шно- 

пту""“ УЧВ’"’“,’: “• Иірооа, й,

______ ДИРЕКЦІЯ.
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