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Високому врожаєві
прописку

Першого року дев’ятої п’я
тирічки кожен гектар зернових 
дав нашій бригаді 36,4 центне
ра зернових. Це друге місце в 
районі. Йшло напружене зма
гання з тими, хто все-таки став 
першим, — механізаторами 
колгоспу «Україна». Наші ж мо
лоді хлібороби прагнуть пер-

шості, так що цього року бо
ротьба продовжуватиметься.

Та головне — не тільки схо
динка на п’єдесталі пошани, не 
рекорд. Культура землероб
ства, стабільність урожаїв — 
ось який курс, підтримуючи 
ульяновців, намічають наші ме
ханізатори.

Ми старанно готуємось до 
весняних польових робіт, щоб 
уже з сівби ввійти в ритм се
зону і домогтися високого вро
жаю зернових.

Володимир СІКОРСЬКИИ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Мир»

Гайворонськніі район.

тому 
місце-

нашій газеті був надрукований 
лист молодих працівників сіль
ського господарства Ульянов
ського району до всієї сіль
ської молоді Кіровоградщини. 
Вони визначили свій рубіж на 
кінець п’ятирічки — 50 центне
рів зернових і 450 центнерів 
цукрових буряків з гектара, за
кликали молодь села підвищу-

кого всенародного свята — 
50-річчя з дня утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Рес
публік. Обов’язок міськкомів, 
райкомів ЛКСМУ, комітетів 
комсомолу первинних організа
цій — держати керівництво 
змаганням на високому рівні, 
піклуватись про створення 
умов учасникам змаганн?, про

нувати головне завдання, по
ставлене перед комсомольськи
ми організаціями — формувати 
у молоді комуністичне ставлен
ня до праці і виконувати вимо
гу В. І. Леніна працювати так, 
щоб впроваджувати поступово, 
але неухильно 
дисципліну 
труд-

комуністичну 
і комуністичний

ДЕ 1972-Й РІК. Рішеннями 
листопадового Пленуму ЦК 

КПРС і третьої сесії Верховної 
Ради СРСР йому відведено 
важливе місце у п’ятирічному 
плані. Про це свідчать і народ
ногосподарські завдання Кіро
воградщини. Обсяг промисло
вого виробництва в цілому по 
області передбачається збіль
шити на 4 проценти, в 
числі по підприємствах

• вого підпорядкування — на 5,7 
процента. Великі і відповідаль
ні завдання стоять перед сіль
ськими трудівниками. Цього 
року треба продати державі 
разом з надплановими закуп
ками 1 мільйон 191 тисячу тонн 
зерна, 217 тисяч тонн соняш
нику, 2 мільйони 910 тисяч тонн 
цукрових буряків, 142 тисячі 
тонн м’яса, 370 тисяч тонн мо
лока, 1,3 тисячі тонн вовни, 
196 мільйонів штук яєць. Даиь- 
шого розвитку наберуть капі
тальне будівництво, транспорт, 

. торгівля, побутове обслугову
вання, трщо.

Трудящі нашої області гаря
че підтримали схг.зясйнй Цент
ральним Комітетом КП України 
почин трудівників Ворошилов- 
градщппп — виконати п'ятиріч
ний план по зростанню продук
тивності праці в промисловості 
за 4 роки С місяців, в капіталь
ному будівництві — за 4 роки 
11 місяців і на залізничному 
транспорті — за 4 роки. Серед 
трудівників села знайшла гаря
чці! відгук ініціатива працівни
ків сільського господарства 
Ульяновського району. Підра
хувавши свої можливості і ре
зерви. вони вирішили виконати 
п'ятирічку у рослинництві за 4, 
а в тваринництві — за 4 з поло
виною роки.

З цінним почином виступили 
і молоді ульяновці. Днями в

культуру землеробства забезпечення гласності резуль- Нашій молодіжній аудиторії
■ ’ —-------------- ------- -----— дебре відомі справи таких ком

сомольсько-молодіжних колек- 
' тивів, як бригада автоматників 

метизного цеху кіровоград
ського зазоду «Червона зірка» 
(бригадир Олександр Завіна), 
бригада слюсарів по обробці 
гетинаксу Олександрійського 
електромеханічного заводу 
(бригадир Борис Кривоконь), 
тракторна бригада колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району (бригадир 
Василь Юхименко), колектив 
комсомольсько-молодіжної мо
лочнотоварної ферми колгоспу 
«1 Травня» Маловисківського 
району (групкомсорг Надія 
Максименко) і багато інших. 
Вони показують взірець трудо
вого ентузіазму і це, безпереч
но, радує.

Але треба, щоб комсомоль
сько-молодіжні колективи по
стійно поповнювались за раху-

вати 
дбати про матеріально-техніч
ну та агрономічну основу ріль
ництва, широко впроваджувати 
комплексну механізацію.

Ініціатива молодих ульянов
ців мас-стати предметом обго
ворення і схвалення на комсо
мольських зборах, присвячених 
підсумкам другого етапу Ленін
ського заліку, який триває до 
1 лютого, і завданням комсо
мольських організацій на 1972 
рік. На цих збсрах кожен юнак 
і дівчина повинні ще раз зва
жити свої можливості, вироби
ти і економічно обгрунтувати 
свої особисті зобов’язання на 
другий рік п’ятирічки. Комітети 
комсомолу покликані орієнту
вати молодь на боротьбу за 
підвищення продуктивності пра
ці, спрямовувати її зусилля на 
зменшення витрат на виробни
цтво продукції, економію сиро
вини і матеріалів, досягнення 
високої якості промислових ви
робів і сільськогосподарської 
продукції.

На Кіровоградщині, як і по 
всій країні, осе більшого роз
маху набирає соціалістичне 
змагання за гідну зустріч вели-

татів трудового суперництва. 
Досвід передовиків змагання 
повинен знаходити своєчасне 
узагальнення і поширення 
ред колективів працюючої 
лоді.

Зараз в різних галузях 
родного господарства 
налічуються сотні 
сько-молодіжних колективів. Са
ме ці колективи зробили життє
вими і дійовими такі форми 
змагання трудової молоді, як 
рух за комуністичну працю, 
трудові вахти, змагання за 
звання кращого по професії, 
професійні конкурси. Після об
говорення Постанови ЦІЇ КПРС 
«Про дальше поліпшення орга
нізації соціалістичного змаган
ня» з’явилися, безперечно, нові 
форми змагання. Найбільш ці
каві і корисні з них треба всі
ляко підтримувати і пропагу
вати.

Комітети комсомолу повинні 
проявляти постійну увагу до 
підвищення авторитету комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів. Адже саме вони, ці колек
тиви, дозволяють успішно вико-

се- 
мо-

на- 
області 
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нок молоді, щоб кількість 
там, де це можливо, зростала. 
Зараз, наприклад, в колгоспах 
і радгоспах відбувається комп
лектація нових комсомольсько- 
молодіжних ланок, старі попов
нюються молодими механізато
рами, які нещодавно закінчили 
СПТУ і курси механізаторів. 
Комітети комсомолу повинні 
дуже серйозно поставитись до 
цієї справи. Щоб не вийшло 
так, як минулого року у Ново- 
миргородському районі: в кол
госпах «Прогрес», «Комуніст» 
та імені Шевченка комсомола- 
сько-молодіжні ланки по виро
щуванню кукурудзи залиши
лись на папері.

Маючи за головне — вико
нання планів і зобов’язань, 
зміцнення трудової дисциплі
ни, комітети комсомолу повинні 
пам’ятати, що комсомольсько- 
молодіжний колектив виконує 
ще одну дуже важливу функ
цію — виховну. Треба, щоб в 
колектизі панувала обстановка 
дружби і взаємодопомоги, ви
сокої вимогливості до себе і 
товаришів. Члени колективу по
винні сердечно зустрічати но
вачків, допомагати їм знайти 
своє місце в житті.

Всі наші помисли, енергія, 
воля і майстерність повинні бу
ти спрямовані на виконання 
величних накреслень XXIV з’їз
ду КПРС. І нема найвищої честі 
для молодої людини, ніж зав
жди бути попереду в лавах 
тих, хто будує комуністичне 
завтра.

ЗАВТРА В КІРОВОГРАДІ

Говорити про високу продуктив
ність праці у відриві від якості її, 
сьогодні просто неможливо. Така 
вимога часу. І само питання якості 
часто виносяться на широке обго
ворення молодих робітників нашо
го підприємства. Ось і зараз ми
нає рік відтоді, як на розширених 
зборах комсомольського активу 
вирішили добитись, щоб випуск 
кукурудзяної сівалки проходив 
без втручання контролерів.

З трибуни останньої заводської 
комсомольської конференції конт
ролер ливарного цеху сірого ча-

КОНФЕРЕНЦІЯ

(Про бригаду чіпайте на 2-й стор.).

фото: члени комсомольсько-молодіжної бригади (зліва направо) 
Антоніма ЦЕЛЬНИК, Люба ГНІЗДИЛОВА, Рая ЖУЧЕНКО. Катерина ОЛІЙНИК, 
Микола БУРЧЕНКО. Валя ВАРАКУТА, Люба ДЯЧЕНКО, Люба ПЕЧЕНЕНКО, Катя 
ЖЕЛЬМАН, Валя ЛАВРУСЕНКО.

Фото Ю. ЛІиашннкова.

ВІДБУДЕТЬСЯ XXVII МІСЬКА КОМСОМОЛЬСЬКА
вуну Людмила Дихтяренко та 
секретар комсомольської органі
зації механоскладального цеху 
№ 4 Галина Борман закликали взя. 
ти шефство над виготовленням 
вузлів і деталей сівалки СКНК-6, 
яка буде представлена на присво
єння державного знаку якості. Про 
контроль комсомольських органі
зацій цехів і дільниць на місцях за 
випуском цієї машини спеціальним 
пунктом занесли о рішення кон
ференції.

Від зобов’язання прискорити при
своєння машині знаку якості пе
рейшли до конкретних справ. Між 
комсомольськими групами цехів, 
дільниць і змін розгорнулось зма
гання за здачу деталей і вузлів до 
сівалки СКНК-6 з першого пред’яв
лення і тільки відмінної якості. 
Започаткували цей похід комсо
мольсько-молодіжні бригади ме
ханоскладального цеху № 1.

Електрозварники бригади Вікто
ра Недопаса першими сказали тут
своє слово. Вони добротно зва
рюють кронштейни та інші вузли 
до сівалки. І якість роботи, яку 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Порівняно недавно Володимир Ананьев розпочав працювати у Кіровоград
ському аеропорту, де перевіряє справність радіоапаратури на літаках. Товари
ші по роботі поважають молодого спеціаліста за старанність, вміння зробити 
ремонт швидко і якісно.

На фото: комсомолець Володимир АНАНЬЄВ.
Фото Н. ЗУБЧЕНКО.і

Звітує комсомолів КіровоградаІ д
Л ЛЯ ЧЛЕНІВ комсомольсько-молодіжної бригади дільниці втулки (брига- 

Д дир Люба Дяченко, групкомсорг Валя Лаврусенко) другого цеху Кірово- 
градського заводу тракторних гідроагрегатів перший рік дев Я1 ^"^тирічки 
приніс багато перемог. Вже 9 грудня колектив рапортував про в конання річ
ного плану, понад план за рік було виготовлено 20 тисяч втулок. Комсо
мольцями внесено З рацпропозиції, втілення яких у вирооництво дало еконо
мічний ефект 2500 карбованців. Комсомольсько-молодіжну 
гадиром Люба Дяченко, виборов право називатися їм ям XXI \ з шду МИС, 
бригаду занесено до «Літопису трудових звершень., ВЛКСМ.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ ДІЛЬНИЦІ ВТУЛКИ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ НА 1972 РІК

1. Виконати річний плай до.25 грудня 
І 972 року.

2. Виготовити понад план 40 тисяч вту
лок.

3. Подати 4 рацпропозиції з економіч
ним ефектом 3500 карбованців.

4. Усіх членів бригади охопити еко
номічним навчанням. Кожному члену 
дільниці підвищити свій виробничий роз
ряд по спеціальності.

5. Працювати без порушень трудової 
дисципліни. Високо пестії честь бригади 
комуністичної праці.

6. Працювати так, щоб па дільниці не 
було жодного відстаючого. ,

7. Добитися високої естетики вироб
ництва у новому цеху. Боротися за змеи-

шепни кількості робітників, зайняти-і 
ручною працею, удосконалювати орга
нізацію виробництва, впроваджувати 
передові методи праи:.

8. Підготувати 5 молодих робітник:?, 
для участі у цеховому і 4 — у завод
ському конкурсах «Кращий за професі
єю».

9. Щомісяця проводити дні відпочинку: 
вечори, колективні поїздки на турбазу 
«Бірюсннка». Влітку провести турист
ські подорожі до Одеси, Черкас.

10. Викликати па соціалістичне зма
гання дільницю фарбування насосів.

Соціалістичні зобов’язання об
говорено і прийнято на зборах 
бригади.

ЗА ЯКІСТЬ КОМСОМОЛЬСЬКИХ СІВАЛОК
(Закінчення. Початок на 1-й стор.) 

виконують члени колективу Леонід 
Терещенко, Василь Колодійчук, 
Валентин Марков, спокійно можна 
не перевіряти. Хлопці з честю 
виправдовують своє членство в 
бригаді комуністичної праці — 
завжди здають продукцію тільки 
з першого пред’явлення і тільки 
високого гатунку. Вже чотирьом 
кронштейнам і двом підніжним 
дошкам, на складанню яких ідуть 
перші, присвоєно знак якості.

Так, як працюють члени цієї 
бригади, на їх думку, можуть і су
сіди. І одного разу завітали елек
трозварники в комсомольсько-мо
лодіжну бригаду токарів їхнього 
ж цеху. Бригадир Валентина Ада
мова тут же зібрала дівчат, мов
ляв, розмова буде. А хлопці заго
ворили про справу серйозну:

— Ну що, дівчата, позмагаємося?

Спершу їх ніби й не зрозуміли.
— Ви ж знаєте, що сівалка 

СКНК-6 має одержати знак якості. 
І ви, і ми робимо деталі до неї. 
То й давайте змагатись, чиїй про
дукції раніше присвоять знак 
якості.

Виклик було прийнято. І хоча 
вибороти першість у змаганні з ві
домою бригадою було нелегко, 
дівчата-токарі буквально наступа
ли на п’яти своїм суперникам. 
І ось останні результати цього 
дружнього поєдинку комсомоль
сько-молодіжних колективів: у 
бригаді, очолюваній Валентиною 
Адамовою, вже шести деталям до 
сівалки СКНК-6 присвоєно знак 
якості. В свою чергу висівний апа
рат, на складання якого поступа
ють ці деталі, теж має вже найви
щу оцінку ВТК.

Розпочатий рік тому комсомоль
цями та молоддю механоскла

дального цеху № 1 похід за найви
щий показник оцінки своєї роботи 
був підхоплений в інших цехах. 
Першими послідовниками можна 
назвати молодих робітників меха
носкладального цеху № 3 і, зокре
ма, комсомольсько - молодіжну 
бригаду верстатників, яку очолює 
Геннадій Меншиков. Справою чес
ті багатьох юнаків і дівчат-черво- 
нозорівців стала щоденна бороть
ба за швидше присвоєння куку
рудзяній сівалці СКНК-6 знаку 
якості. На сьогоднішній день вже 
понад 85 процентів вузлів і дета
лей до машини спеціальна завод
ська комісія атестувала цим зна
ком. -

М. скляниченко, 
секретар комсомольської ор
ганізації ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка».

КРОКИ ЗРОСТАННЯ
Нещодавно ми повернулися з виробничої практики. 

Відчули: робітничий колектив сьогодні — люди, в яних 
спільні професійні інтереси поєднуються з високим рів
нем загальної культури. З такими людьми цікаво і одно
часно складно працювати. Відчули відповідальність пе
ред майбутнім. Нам бути техніками-технологами по 
обробці металів.

В перші дні заняття пісня практики в коридорах діли
лися враженнями. І кожен з нашої групи Р-69 визначив 
для себе найголовніше: найефективніше використовувати 
дні навчання. До того ж — це ще крок у дальшому зро
станні комсомольської активності. Наша група — перша 
в технікумі не лише по успішності. Олександр Доценко, 
Василь Штефан, Любов Чорнопащенно — наші відміним- 
ни задають напрямок роботи усій групі. А щодо гро
мадської активності, то байдужих немає зовсім. Кожний 
комсомолець має доручення.

А якщо гозорити поо наші загальні справи, то їх чи
мало. Тут і праця в студентському будівельному загоні, 
і робота в колгоспі (до речі, поверталися ми завжди з 
присмним вантажем — Почесними грамотами ОК ЛКСМУ 
місцевих організацій) та й, нарешті, просто відпочинок — 
кожна з них послугувала якраз нашим сьогоднішнім ра
достям.

Складаючи Ленінський залік, ми знову уявою вимірює
мо віддаль пройденого і вимріяного. І □ цьому проміжну, 
поруч з набуттям глибоких знань — зростання людини, 
громадянина, для якого комсомольський квитон — 
символізує найзищу відповідальність перед суспільством 
і перед самим собою.

Л. ІВАНОВА, 
групкомсорг.

ЛІашшюбудівний технікум.
м. Кіровоград. /

З ПОВЕРХУ на поверх мелькають 
лискучі атласні халатики. Костюми, 

черевики, духи, светери телевізори... Бі
ля товарів — очі, руки, пальчики.

Ось відділ дитячого плаття. Обслуго
вує п’ять дівчат: Лена, Валя, Світлана, 
Люба, Наташа. Комсомольсько-молодіж
на бригада. Старший продавець відділу 
— Валентина Полтавцева. Другий рік 
працює в універмазі дівчина.

Другий...
— Що там ще, Лено? — повертається 

Валентина до напарниці. —А.га> тРс^а 
скласти заявку па тридцятий і сороко
вий розміри плать.

Олівчик, як живий, біжить по папері.
Зосереджене, ссрьйозие обличчя у 

Валі. Густі пасомки широких брів, довіі 
вії, русяве волосся... Губеня прикусила, 
пише, думає.

Тим часом двері універмагу відчине
но настіж.

Гомін, штовханина, шурхіт підошв.
— Мені он тс платтячко покажіть.., 

Та пі, нс в полосочку, г. горошок дайте...
— Який розмір? — запитує Валя 

Полтавцева.
Покупець, молодий широкоплечий муж

чина, руками розводить:
— А дідько його знає... Казала жінка, 

щоб купив для Ірки плаття, а про роз
мір не заїкалася...

— Скільки ліг вашій доньці?
— Дев'ять.
— Значить, треба тридцять четвертий 

розмір.
— Так ви той... в горошок.
— і\ очі які у вашої Ірочкн?

—-Голубі.
— Беріть ось це платтячко... До лиця!
Барвистою веселкою переливається 

шитво, переходить з рук у руки і тепло 
стає на душі і в покупця і в продавця.

А кілька місяців тому:
— Ой, мамо, мамо... І поніс же мене 

лихий у цю торгівлю! — плакала Валя, 
вткнувшись кінчиком тонкого носа п 
материнське плече. — Хто б міг поду
мати? Недостача... Па цілих сто карбо
ванців! Дівчата ж у відділі чесні... 
Всі, як на підбір... Піхто іі по подумає 
на державну копійку гаманець відкріпи...

Мати заспокоювала:
— Не гарячкуй... І сльози — то него

жий порадник.

ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА------~--------—---- -- ------ --------------- ------ ------
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Валентина знову зібрала у відділі 
всіх дівчат.

— Як же воно виходить, хороші мої? 
Недостачу будемо покривати всі, але 
суть не в цьому... Хтось серед нас з 
червоточинкою притаївся. Хто? — запи
тувала паче саму себе,

У відділі працювала одна дівонька. 
Живе сама, як палець. Батьки в селі, 
живуть па пенсію. Але ж їхня донечка 
що не день — наряди міняє. Го прийде 
па роботу у новій сукні, то з являється 
в дорогих чоботях з підківками... Звід
ки все цс? Ну, звичайно, не на скромну 
зарплат продавця.

До цієї дівоньки і підступила Вален
тина.

— Який гарний у тебе костюм, — ска
зала тихо. — Де купила?

— Та я... та це... тато гроші вислав.
— Я ж не питаю, де гроші взяла, — 

насторожилася Валентина.
Одним словом, тінь крадіжки впала 

па продавщицю В. П. Але, як кажуть, 
не спіГіманин — не злодій... Дівчата 
тільки н того, що між собою оге П1ДО- 

зріния ділили. Певне, небезпідставно. 
Згодом В. П. написала заяву на розра
хунок. її піхто й не втримував.

То було кілька місяців тому. Просто 
давня неприємна згадка.

Справді, як воно вийшло, що Вален
тина Полтавцева стала працювати в 
торгівлі? І не так ого, як буває... А з 
повним знанням справи, з повпоіо від
дачею.

Не думала й пе гадала про цю про
фесію. Уявляла себе перед учнями, з 
класним журналом... А воно, бач, про
давцем стала.

Вперше про працівників прилавка Ва
ля почула ще в десятому класі, па ве
чорі, де виступали люди різних профе
сій. «Еге, — подумала, та воно іі бла
городію і почесно обслуговувати покуп
ців».

І все ж не полишила мрії про вчите
лювання.

Як па зло, (а, може, й на добро) в 
педінституті по конкурсу не пройшла.

Валя Полтавцева стала ученицею Кі
ровоградського технікуму радянської 

торгівлі. А на практиці в універмазі то
варознавець Світлана Христич іце біль
ше схилила дівоче серце до обраної 
професії.

Тепер Валя сама — досвідчений мо
лодий спеціаліст, поступила па заочне. 
відділення Донецького інституту радян
ської торгівлі.

Крізь тугий потік покупців пробива
ється жінка у квітчастім хустці, тягне 
за собою чоловіка за рукав:

— Ні, пі! Ти мені її покажи...
/Кіпка просувається до Валентини. А 

як підійшла:
— Це ви з моїм чоловіком платтячко 

вибирали... В горошок,
— Позавчора?
— Ои-ой, красненько дякую, красулеч- 

ко мальована... Моя Ірка в тому плат
ті... ну... наче картинка! Дайте, підберіть 
ще з десяточок... Ні, не на Ірку. В ме
не ще вдома є Оленка, Стефапка, Ма
ринка, Дарина... Уявляєте, скільки зя
тів матиму!

Жінка випускала триста слів на хви
лину.

Валентина Полтавцева відбирала то
вар, всміхалася.

А звати ж тебе як, дівчино?
• — Валентина...

—- Чуєш, Андрію, чуєш? Валя-Вален- 
тіша... А в вас ще нема доньки з таким 
іменем... Гарне, їй-бо, гарне ім'я’

Вечір.
Неоновим вогнем палахкотить над 

приміщенням універмагу слово «Кіоо- 
м°ЯгРЛІи Рсташіій покупець залишає 
магазин, о поверху на повепч мепккя ють атласні халатик,,, серед* і,„х '? Ва- 

Сі тї ^ІПЧаТЛ’ ~ ГОЛОС Світлани Зелїп- 
май,!«<■;?Як у ВІДДІЛІ, куда

ПоП1Хв'у.;вОДЯТЬСЯ "а Валент,,,,у

— Женихів шукати!
Дівчата весело сміються
-У кіпоРТУЙ’ ВЗЛЮ! Кудй підемо? 

гарний* уР «мИрі»Ь0Г°АНІ якраз 

гамфну вшІ0^Х!Овулїц;?ТЬй\ІВчата На 
працювали зміну. Втоми ’ ™ ЗЧЄ ’ / пс 
Жартують, сміються“ дівчата "Є СУп°’

блискучим портфеликом? школярку :

Ва-іерій ЮР’ЄВ.
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СЕМЕСТР
МАЙСТЕРНОСТІ
• ВЧАТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

З 10 січня центральне відділення об
ласної наукової сільськогосподарської 
дослідної станції перетворилося в своє
рідне студентське містечко. Тут розпо
чав роботу обласний семінар по об 
міну передовим досвідом працівників 
сільського господарства. Контингент 
Слухачів семінару широкий — ланкові, 
бригадири, голови колгоспів, директо
ри радгоспів, агрономи й зоотехніки, 
голови райвиконкомів , секретарі рай
комів.

€ про що говорити, є чим ПОДІЛИТИ
СЯ трудівникам полів і ферм. Щедро 
віддячила земля працю хлібороба. Не
бувалий досі урожай зібрали кіровоград- 
ці. Чудових результатів досягли окремі 
господарства: в колгоспі «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району 
(Зібрали по 54,7 центнера озимої пше
ниці з гектара, в колгоспі «Жовтень» 
Новомиргородського району — по 57,6. 
На 139 процентів виконала Кірозоград- 
щина план хлібозаготівель.

Першими в семінарі візьмуть участь 
бригадири та члени садо-городницьких 
бригад. Понад півтисячі чолозік поді
ляться досвідом по вирощуванню кар
топлі, овочів, фруктів.

На зміну їм прийдуть агротехніки. 
Питання раціонального використання 
сільськогосподарської техніки винесене 
На обласний семінар не випадково. Що
року на поля області приходить чима
ло нової техніки. В деяких господарст
вах ще не досить сумлінно й відпові
дально поставились до неї. Про ефек
тивність використання нових сільсько
господарських машин й говоритимуть 
агротехніки. Потім науково-дослідні ла
бораторії й кабінети заповнять спеціа
лісти по вирощуванню соняшника й ко
ріандру. А ще пізніше, десь в кінці лю

ПЕРЕПУСТКА
У ВИНАХІДНИЦТВО

В !■ ■■ T И ІW ИЧИ—Я

Протягом кількох днів 
у приміщенні СШ № б 
міста Кіровограда функ
ціонувала міська вистав
на учнівської технічної 
творчості, присвячена 
50-річчю піонерської ор
ганізації.

Найперше, що впадає в 
оно, — це число експона
тів та їх різноманітність. 
І, що найголовніше, ко
жен експонат — то своє
рідний злет дитячої дум
ки, знайомство з відкрит
тям.

Гарне враження зали
шається після огляду 
експонатів СШ № 6 — 
автокласу та лабораторії 
для початкової їзди на 
автомобілі. Всі прилади, 
необхідні для проведення 
уроку, повністю автома
тизовані. Схеми-експо- 
нати — «дорожні знаки», 
«система запалення», 
«юний регулювальник» 
та «автоматичний світло
фор» — оригінальні за 
задумом, зручні.

Керівник електро-тех» 
нічного гуртка цієї шко
ли І. І. Тернавський з 
гордістю демонструє при- 
лад-автомат для продажу 
олівців та зошитів. Прин
цип дії автомату — елек
тромагнітний. Поки що 
такий експонат єдиний в 
місті.

А у виставочному залі 
чи не найбільший гурт 
відвідувачів біля експо
нату СШ № 34. Це систе
ма приладів, сконструйо
вана членами фізи- 
но - технічного гуртка. 
Застосування цього при
ладу на урокам фізики по 
темі «Змінний струм та 
електромагнітні ноливан- 
ня і хвилі» робить викла
дання теми більш наоч
ним.

Поруч — цілий астроно
мічний кабінет: різнома
нітні телескопи, зоряла 
карта, компаси. Це ба
гатство виготовлене уч-

ОаШ десятий «А» завжди з нетерпін- 
ням чекає чергового заняття КІДа, — 

клубу інтернаціональної дружби. Ми 
любимо відкривати для себе нові краї
ни, адже це так захоплююче. Останнє 
наше засідання було присвячене знайо
мству з Францією. В той час там пе
ребував з візитом Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, і нам, зви
чайно, хотілося якомога більше взнати 
про своїх французьких ровесників, про 
життя цієї країни.

Перш, ніж побачити «власними очи
ма» французьку землю, треба дещо 
прочитати про неї. І тому заздалегідь 
на шкільному стенді «Хочу все знати» 
з’явилися статті про Францію, клуб 
«Континент» провів по класах політич
ну інформацію.

І ось подорож почалася. В залі лунає 
теплий голос Іва Монтана, який вико
нує пісню «В Парижі». Документальний 
фільм завершує нашу подорож по сто
лиці Франції. На екрані — кадри із 
кінофільму «Паризька Комуна». І ми 
вже переносимося в ті часи — мужні 
і героїчні, коли на барикадах кому
нарів гордо пломенів стяг Свободи. 
Президент клубу Л. Сокальська розпо
відає про автора «Інтернаціоналу» Еже
на Потьє. А Ваня Браславський розкри
ває перед неми сторінки бойової спів- 

того — на початку березня, голови кол
госпів, директори радгоспів та агроно
ми прослухають цикл лекцій про вироб
ництво кормів.

Проблема кормовиробництва — од
на з найактуальніших, що виноситься 
на цьогорічний семінар. Неодноразово 
наголошувалось на потребі зміцнення 
кормової бази.

Головам колгоспів, директорам рад
госпів, спеціалістам районних управлінь 
сільського господарства запропоновано 
прослухати цикл лекцій на тему: «Ре
зерви збільшення виробництва продук
ції тваринництва».

З кожним роком серед слухачів се
мінару все менше залишається людей 
без спеціальної освіти. Переважна біль
шість — молодь, повна сил й трудово
го запалу. Молоді спеціалісти активні 
в навчанні, витримують переатестацію, 
одержують хороші оцінки при опиту
ванні.

Людмила Іванівна Скалецька, завіду
юча відділом наукової інформації, на 
запитання про раціональність проведен
ня обласного навчального семінару від
повіла:

— Щороку ми витрачаємо досить ба
гато часу (з початку січня і до самої 
посівної кампанії) на навчання сіль
ськогосподарських кадрів. Переконані, 
що ефективність семінару досить поміт
на. З року в рік підвищується фаховий 
рівень спеціаліста, розширюється коло 
його знань, зростає майстерність... Знан
ня, набуті під час учбових семестрів, 
позначаються на ростові врожаїв, 
збільшенні виробництва продуктів тва
ринництва, підвищенні культури земле
робства.

А. БАБАК.

нями СШ № 4 під керів
ництвом вчителя П. І. Но- 
лсдєсва.

Школярі СШ № 5 пред
ставили дуже нрасивий, 
майстерно зроблений 
прилад — світломузична 
приставка. Якщо підклю
чити її до магнітофона, 
то кілька електричних
лампочок запалюються 
відповідно до звукових 
коливань музики. Змінює
ться частота — загоряю
ться лампочки іншого
кольору.

Винахідники восьми
річної школи № 26 від
дають перевагу констру
юванню будівельних ме
ханізмів, серед них при
вертає увагу підйомний 
кран з програмним уп
равлінням. Цей кран під
німає «вантажі», перено
сить їх з місця на місце 
та доставляє на «робочі 
місця будівельників» від
повідно програмі, закла
деної заздалегідь.

Різна методична та тех
нічна цінність експонатів, 
виставлених у залах. Та 
головне та, що діти" пра
цюють, думають, здобу
вають собі перепустку до 
великої технічної твор
чості, до винахідництва.

А. ПЕТРЕНКО.

ДО БЕРЕГІВ СЕНИ
дружності Франції і СРСР. Особливо за
пам’яталася цікава розповідь про 
ескадрилью «Нормандія — Німан», про 
безстрашних французьких льотчиків.

А потім ми поринули у бурхливий 
вир життя сьогоднішньої Франції. Сер
гій Должиков розповів про сучасну 
французьку молодь, про її боротьбу 
за політичні права. В залі лунали жит
тєрадісні французькі пісні, під час по
дорожі ми багато цікавого взнали про 
культуру сучасної Франції. Наш гість, 
учасниця танцювального ансамблю «Ят- 
рань» Жанна Бобровницька, яка побу
вала у Франції разом з ансамблем, роз
повіла про країну, про теплі зустрічі з 
французькими друзями.

Побувати у багатьох країнах, побачи
ти чудову природу, познайомитися з 
друзями за рубежем — в усьому цьо
му нам допомагає КІД. І ми з нетер
пінням чекаємо наступного засідання 
клубу, нових цікавих подорожей.

Сергій БЕЗРЕБРНЙ, 
Георгій ОЛІФІРЕНКО, 

учні 10-го класу иіколи-іптерна- 
ту № 2.
м. Кіровоград.

а стор»

Директивами XXIV з’їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971 — 1975 рони передбачено розширити мережу мага« 
зннів, холодильників, овочесховищ, звернувши особливу увагу на оснащення 
підприємств торгівлі сучасним устаткуванням. Вже за перший рік дев’ятої 
п’ятирічки лише в нашій області виросли десятки нових магазинів. Нещодавно 
будівельники здали в експлуатацію нове приміщення для торгівельників І □ Кі
ровоградському районі. На першому поверсі розмістився гастроном, а на дру
гому — універмаг.

Фото В. ЦВЯХА.

ГВАРДІЙЦІ 
З СОТОЇ

йшов третій день Великої Вітчизняної 
війни. Фашистські дивізії рвалися на 
схід. Один з головних їх ударів був спря
мований на столицю Білорусії. Тут бро
ньовані армади фашистів зупинили воїни 
100-ї дивізії полковника І. М. Руссіяноаа.

...Дев'ятнадцятирічний писар штабу 
Арсен Гадшаман вперше став команди
ром отут, на підступах до Мінсьнз. За
ступивши загиблого командира підрозді
лу, він організував бійців на відсіч 
ворога. Кілька атак, в тому числі танко
вих, було відбито з великими для фашис
тів втратами.

Але сили були нерівні, 23 червня 100-а 
дивізія відступила на рубіж річки Бере- 
зіна. Тут вона знову продемонструвала 
високу тактичну майстерність. Охоплена

У ДЮРАЛІ КІЛЬКА ГРАНЕЙ --------- -.г.-.— ............—.........
В ту пору якраз скир

тували. Темніли сліди во
локуш. Довкруг все золо
тіло. Колгоспники заво
зили зароблений хліб, за
прошували на весілля 
молоді. Осінь приходила 
в хату з невістною.

Леонід повертався з 
Одеси: успішно склав
вступні екзамени в полі
технічний інститут на 
заочне відділення. Вкотое 
згадував у поїзді слова 
матері в листі: «Пиріжків 
з яблуками напекла. Тро
хи не вдалися — нічого. 
Сваха вихваляла їх». Не
забаром юнак мав одру
жуватись. Тамара, наре
чена, закінчила школу 
продавців у Малій Висці, 
самостійно почала пра
цювати.

Хоч не гучним було ве
сілля, зате щедрим на 
побажання молодим. Ще 
напередодні весілля Лео
нід перейшов жити до 
Тамари. Вдень на роботі 
(працював на заводі су
хого молока), а опісля 
завше знайдеться робота 
для молодого подружися. 
То матері по господар« 
ству допоможуть, у квар
тирі лад наведуть. А зго
дом хлопець встиг краще 
придивитсь до батьків 
дружини. Часто, повер« 
таючись додому з роботи. 
Ще з вулиці вчував кис
лий запах закваски, вно
чі довго не міг заснути 
через лемент сп’янілих 
батьків.

— Не чисте це діло, 
мамо, — говорив, соро* 
м'лчись, — Сусіди від 
вас відцуралися через 
самогонне чаклування. 
Горілку п’єте. Дві дочки 
Ще у вас, чого навчаєте?

— Не вчи, селезню! — 
А причепуривши зачіску 
жбурнула: — Не дбає про 
нашу сім’ю батьио. Все 
по відрядженнях роз’їж
джає. Не раз бачила його 
з чужими жінками в ав
томашині!..

Не стерпів Леонід. Ви
рішив піти на чужу квар
тиру. Тамара погодилась. 
Здавалось, нове життя 
почалось у молодої сім’ї. 
Проте ножного разу’, ко- 

ли дочка приходила до 
своєї матері, та докоря
ла їй:

— Чоловік тебе забрав 
від нас, бо не любить. 
Гуляє він, а ти цього но 
помічаєш, — безпідстав
но заявляла дочці. А ко
ли довідалась, що Тама
ра ходила до свекрухи □ 
гості, ще більше роз'ят
рилась:

— Іншу матір знайшла, 
кращу за рідну? Тоді хо-

ди до неї їсти, хай вона 
тобі пальто купить. Он у 
стареньному ходиш...

Тамара плакала, гово- 
рила, що свенруха нічим 
її не ображає. Та згодом 
зрозуміла: до матері
Леоніда ходити не потріб
но. Так хотіла її мати...

Стався розлад молодої 
сім’ї. Подружжя недооці
нило всіх складностей сі
мейного життя? А тут ще 
батьки щодня вкарбову
вали дочці, що зять — 
людина ■ погана. І вона 
почала вірити.

...Тамара, побачивши. 
Що зробила невірний 
крок, сама прийшла про
сити у Леоніда вибачен
ня: ось уже другий тиж
день вони жили окремо. 
Все ж перша розлука 
уроком не стала.

У той вечір юнак по
вернувся додому за пів
ніч — в другу зміну пра
цював. А вранці почув 
стукіт у двері: прийшла 
теща.

— Вставай, зятьок. — 
говорила вона. — Син ро- 
дивсяі Радій, — і поба
чивши щасливі існри у 
очей Леоніда, жорстоко 
випалила: — мертвий!..

з флангів, а потім і повністю відрізана 
від своїх військ, вона вирвалася з ото
чення і з’єдналась з головними силами 
фронту. В жорстоких оборонних боях 
воїни дивізії знищили багато живої сили, 
до 150 танків, 300 мотоцикліо і ЗО авто
машин ворога.

На початну вересня 1941 року 100-а 
дивізія брала участь у розгромі єльнин- 
ського угруповання німецьно-фашист- 
ських військ. За стійкість в обороні, 
мужність і відвагу в наступі 100-а диві
зія була першою в Радянській Армії 
удостоєна звання гвардійської. На гру
дях Арсена Гаджамана засяяв значок 
гвардійця...

Зараз Арсен Євтухович живе в селі 
Таужне Гайооронського району. Він очо
лює обласну раду ветеранів колишньої 
100-ї дивізії. Днями А. Є. Гаджаман по
вернувся з Москви, звідки привіз для 
ветеранів спеціальні знаки «Першогвар- 
дійцю». Колишні воїни носитимуть їх те
пер поруч з нагородами за подвиги в 
бою і праці.

С. кушнір.

Здавалось би, днів роз
луки було більше, ніж 
щасливих днів, прожитих 
разом. Леонід мав намір 
виїхати з Малої Виски в 
Інше місце, аби не бути з 
дружиною біля її батьків. 
Але ні. Після смерті сина 
дружина стала більше 
триматись матері. Вона 
відцуралась свекрухи, ви
магала, аби чоловій пе
рейшов жити до неї. Щоб 
знову закваска душила 

СКІЛЬКИ
У молодих 

ЩАСТЯ?
горло, а п’яний батько 
грубіянив. Відмовлення 
означало вже звичну су
перечку.

Запитаєте, скільки у 
молодих щастя? Відповіді 
не отримаєте. Чи щасливі 
вони? Молоді стали чу
жими. І прикро, що ко
жен з них не зробить 
твердого нроку до прав
ди, крону до свого щастя. 

Станіслав БРОВЧЕНКО, 
м. Мала Виска.

Від редакції: 
газета просить 
читачів вислови
ти думку віднос
но становища, яке 
склалося у сім’ї 
Леоніда, дати мо
лодим добру по
раду. Хто винен 
у сімейному роз
ладі?
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СТАРТ, 
ЗНОВУ 
СТАРТ

Закінчилася зимова пе
рерва, а з нею і хвилю
вання на спортивних май
данчиках.
• Першими підвели під

сумки змагань тенісисти. 
Вихованці ДЮСШ № 3 з 
обласного центру виявили
ся краще підготовленими 
за своїх ровесників з міст 
Долинської і Бобринця. Кі
ровоградська ДЮСШ № З 
протягом багатьох років 
готує спортсменів, які за
хищають честь не лише 
своєї школи, а й області на 
республіканських змаган
нях. Щодо виступу коман
ди з м. Бобринця, то тут 
не використовуються пов
ністю наявні умови для 
більш якісної підготовки 
юних тенісистів. Наслідки 
змагань свідчать про низь
ку підготовку господарів 
змагань команди ДЮСШ 
з м. Бобринця.

О Після тривалого спор
тивного напруження закін
чилися в Новоукраїнці по
єдинки серед дитячо-юна
цьких спортивних шкіл з 
боротьби класичної. У цих 
змаганнях загальнокоманд
не перше місце вибороли 
спортсмени Світловодської 
ДЮСШ, друге місце за кі- 
ровоградцями, третє — 
посіли вихованці з Ново- 
миргорода, ковоукраїнські 
спортсмени, як і торік, бу
ли останніми.

@ В Гайвороні, Доброве- 
личківці, Малій Висці та ін
ших населених пунктах 
проведено зоналочу пер
шість серед збірних 
команд районів з волейбо
ла і баскетбола.

ф В Олександрії тривали 
зональні змагання волейбо
лістів республіки — вихо
ванців ДЮСШ. До остан
нього дня не було відомо 
хто стане переможцем в 
підгрупі дівчаток. Три ко
манди з м. Кіровограда, 
Донецька і Ворошиловгра
да набрали однакову кіль
кість очок, і лише по спів
відношенню зіграних пар
тій на перше місце вийшли 
ворошиловградці, другими 
були донецькі школярі, а 
наші — задовольнилися 
лише третім місцем, олек
сандрійські дівчата — на 
передостанньому.

В хлопців успіху домог
лися команда ДЮСШ 
м. Черкас, на другому — 
львів’яни, третє — за коман
дою м, Чернівців, олек
сандрійські були четверти
ми серед шести.

ф Повернулися з рес-

публіканських змагань юні 
гандболісти, стрілки і гім
насти. Впеонено виступи
ли в Києві на цих зма
ганнях гімнастки дитячої 
спортивної школи міськвно 
(тренер Толчи н с ь к и й 
Ю. Ю.) м. Кіровограда, за
воювавши загальнокоманд
не перше місце і кубок 
Міністерства освіти УРСР. 
Надія Шумихіна, виступаю
чи за програмою кандида
тів у майстри спорту на
городжена золотою медал
лю, її сестра Людмила, що 
виступала за програмою 
майстрів, — срібною. За 
складність комбінації на 
колоді Людмила Шумихіна 
нагороджена спеціальним 
призом Міністерства освіти 
УРСР.

До складу збірної коман
ди УРСР, що виступатиме 
на Всесоюзній спарта
кіаді школярів, включено 
Людмилу Шумихіну і Тетя
ну Калінічеву. А їх настав
ником знову буде Ю. Ю. 
Толчинський. За юнаків об
ласть делегувала спорт
сменів з м. Олександрії. 
Вихованці Олександрій
ської ДЮСШ № 1 посіли 
дев’яте місце. Абсолютним 
чемпіоном серед юнаків 
України став олександрісць 
Юрій Клешнін, якого тре
нує В. 1. Підхомутний.

@ Порадували нас стріл
ки, вигравши в своїй зоні 
перше місце. Юрій Язиков 
був переможцем у впра
вах з гвинтівки. Вдало ви
ступили Валентина Трішіна 
і Володимир Товстоган, в 
п’ятірці кращих був наймо
лодший учасник нашої 
команди Олександр Сав- 
чук.

Отже, зимові канікули, а 
з ними і спортивні змаган
ня, фінішували...

Б. хижняк, 
заступник завідуючого 
обласним відділом на
родної освіти.

Кіровоград. Спортклуб 
•*3іріга». На легкоатлетич
ному манежі під час кані
кул теж змагалися школя- 
Р1, Фото І. БЕЗДІТНОГО.

ЦІ ЇСТЬ днів в споотив- 
кому залі заволу 

тоактооних гілооагоегагів 
школярі під час зимових 
канікул з цікавістю сте
жили за напруженою і 
гострою боротьбою, 
спортивним азартом і 
драматизмом турнірних 
поєдинків юних баскет
болістів. Тривала зональ
на першість дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл Міністерства освіти 
УРСР з баскетболе.

Наших земляків (вихо
ванців ДЮСШ № 1) в 
перший день змагань 
спіткала невдача. Дівчат
ка у рівному двобої про
грали РСШ № 1 (респуб
ліканська спортивна шко- 
ла-інтернат) м. Києва — 
38:41. Юнаки не спро
моглися подолати також 
опір команди з Полтав
ської області, яка і від
святкувала свою першу 
перемогу. Рахунок зуст
річі — 50:30.

Така «готовність» гос
подарів змагань цілком 
влаштовувала наших дру- 
зів-суперників, але чис
ленним уболівальникам 
було не по жаотів. Бо. 
щоб потрапити до фіна
лу (до речі фінальні 
змагання ДЮСШ Мініс
терства освіти УРСР від
будуться о нашому місті 
в березні цього року), 
треба обов’язково бути 
першим в зоні.

На жаль, і в наступні 
дні юні спортсмени Кіро- 
воградщини грали дуже 
нерівно. Блискучі пере
моги чергувались з при
крими поразками. 9 січ
ня всім стало зрозуміло, 
що дівчата теоретично, 
ще не втратили шансів 
зайняти перше місце, а 
от хлопці вже потрапили 
до фінальних змагань, 
але... тільки глядачами: 
остання гра з баскетбо
лістками Криму мала не
абиякий інтерес, тільки в 
ракурсі придбання досві
ду і розширення геогра-

На знімну: момент гри між баскетболістами Сім
ферополя і Севастополя. Фото Г. ТОЛОКА.

ВІДМІННО, АЛЕ.
фії, спортивних зв’яз
ків, — на лідерство в 
зоні вона аж ніяк не 
єпливала.

І от останній день цих 
цікавих і напружених по
єдинків. Юнаки Севасто
поля, вигравши з рахун
ком 57:39 у баскетболіс
тів Херсона, стали недо
сяжними для інших. Во
ни набрали дев'ять очок 
і очолили турнірну таб
лицю. Другими були їхні 
сусіди — спортсмени із

Сімферополя, третіми — 
черкащани. А наші зем
ляки закріпились лише 
на п’ятій сходинці.

Кіровоградські баскет
болістки провели свою 
останню гру з піднесен
ням і перемогли (33:31).

Таким чином, місця о 
жіночій групі команд 
розподілились так: пер
ші — наші землячки, 
другі — ровенчанки, тре
ті — баскетболістки Се
вастополя.

В. СУРЖАН.

РЕПЛІКА

І8В

як 
ЗАБУЛИСЯ

Цю серйозну і відпові
дальну справу в обласному 
управлінні «Вторчермет» ви
рішували завчасно. В секре
таря парторганізації Федора 
Васильовича Павлова зібра
лися найбільш відповідальні 
керівники — голова місцев
кому В. І. Горбенко, началь
ник управління І. Г. Панов, 
сюди ж запросили старшого 
інженера Г. Й. Лапу. 1 ска
зали йому:

— Тобі доручення, това
ришу. Будеш, значить, гро
мадським розповсюджува
чем. Кожен комсомолець, 
кожен шофер, інженер по
винен мати в себе вдома в 
наступному році газети 1 
журнали.

І Г. Лапа одразу взявся за 
справу. Завчасно збирали 
гроші в канцелярії, в цехах, 
па будівельних майданчи
ках, пропонували послуги 1 
пенсіонерам. Нарешті, налі
чили більше 600 карбован
ців і понесли в міський від
діл «Союздруку». Та й поча
ли просити:

— Нам би Ще хороший 
журнальчик, та цікавеньку 
газету, якусь би оідкісну, 
популярну.

Говорили-балакалп. випро
шували, перепрошували. Та 
й пішли. А їм навздогін:

— Не забудьтеся ж — 25 
листопада останній день пе
редплати. Треба всі доку
менти оформити і людям ви
дати квитанції.

Але в Г. Н. Лапи справ, 
звичайно, і без обов’язків 
громадського розповсюджу
вача вистачає. Закрутився 
чоловік, забідкався 1 раптом 
аж 25 грудня Федір Васильо
вич йому нагадує:

— То що. виходить ви 
все-таки забулися?

— І но зчулися. — оторо
піло одказав Лапа.

Та й побігли обидва знову 
в міський відділ «Союздру- 
ку>. А там тільки руками 
розвели:

— Вже пізно.
І в перші дні січня кожен 

чекав, що знайде в поштовій 
скриньці свіжий номер газе
ти чи журналу. А там —. 
пусто...

С. КАГРУШ.
м. Кіповогпал.

ДО ПОБАЧЕННЯ, КАНІКУЛИ!
Ось і прийшла до свого завер

шення весела пора зимових шкіль
них канікулів. Дванадцять днів — 
термін чималий. Але, як би швид
ко не пролетіли дні дитячого від
починку, пам’ять про них зали
шається надовго. Про дітей неаби
як потурбувалися працівники об
ласного Палацу піонерів і школя
рів. Більше п’яти тисяч хлопчиків 
і дівчаток побували на цікавих 
ранках юних любителів техніки і 
туризму, театралізованих виста
вах, зустрілися з воїнами, що виз
воляли наше місто від німецько- 
фашистських загарбників. Змістов
но пройшло тут свято дружби чле
нів рад піонерських дружин, вечо
ри цікавих і допитливих. Не зна
йшлося в області школи, поза
шкільної установи, яка б не про
водила роботи з дітьми за місцем 
проживання.

На станції юних натуралістів по
бував Герой Соціалістичної Праці, 
бригадир тракторної бригади кол-

госпу «Україна» Кіровоградського 
району Володимир Петрович 
Мельниченко.

Кілька груп «правофлангових» 
піонерських загонів учасників Все
союзного маршу «Завжди готові!» 
Маловисківського району та м. Кі
ровограда побували на екскурсії 
разом з своїми наставниками в 
м. Ленінграді, світловодські школя
рі відвідали Полтаву. Протягом 
тижня учні середньої школи № 6 
м. Новоукраїнки знайомилися з 
столицею Б₽СР м. Мінськом, від
відали місто-герой — Брест. Крз- 
щі комсомольці і піонери серед
ньої школи № 5 м. Кіровограда 
виїздили до міста металургів і 
енергетиків — Запоріжжя.

З захоплюючої подорожі по За
карпаттю повернулося більше 400 
старшокласників області. Львів і 
Ужгород, Чернівці і Рахів. З Ярем
ні вони рушили по легендарних 
місцях Олеся Довбуша, потім —

мальовничі зимові полонини, неза
бутня хвилина мовчання біля мо
гили Героя Радянського Союзу 
прославленого розвідника М. І. 
Кузнецова.

Незабутніми в пам’яті юних 
прозаїків Віри Рябцун з Хащеват- 
ської десятирічки Гайворонського 
району та Ірини Ситник — дев'я
тикласниці СШ № 4 м. Кіровогра
да були дні перебування на рес
публіканському семінарі літе- 
раторів-початківців, що його 
організували Міністерство освіти 
УРСР та Спілка письменників Ук
раїни. Затамувавши подих, вони 
слухали прославлених письменни
ків Юрія Збанацького, Івана Ле.

В ці дні в школах пройшли чи
тацькі конференції, дитячі кіно
фестивалі, цікаві усні журнали «В 
сузір’ї республік-сестер», засідан
ня клубів інтернаціональної др/ж- 
би, присвячені 50-річчю утворення 
СРСР та ювілею славної піонерії.

Б. ПАВЛЮК.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 14 СІЧНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (Київ). 11.10 —
Телефільм «Здрастуйте, 
північноморці». (К). 11.35
— Шкільний екран. Укра
їнська література для уч
нів 10 класу. (К). 16.30 — 
Інформаційна програма 
«День за днем». (Кірово
град). 17.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 17.40 — Теле
вісті, (Київ). 18.00 — «Спор
тивна передача для Дітей. 
(Київ). 18.30 — Художній

фільм «Назар Стодоля». 
(Киїо). 19.45 — До І і на
родного фестивалю україн
ських кінофільмів, присвя
ченого 50-річчю утворення 
СРСР. «Стрічки фестиваль
ного енрану» (Кіровоград). 
20.30 — Програма «Час». 
(Москва). 21.00 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
Європи з фігурного катан
ня. Спортивні танці. (Шве
ція). По закінченні — теле
вісті. (Київ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35
— Новини. (Москва). 9.45
— Концерт хореографічно

го ансамблю «Шкільні ро
ни». (Москва). 10.30 — Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Де ви, ли
царі?» (Москва). 11.45 —
Теленарис. (Москва). 12.10 
— Кольорове телебачення. 
«Артистичне лото». (Моск
ва). 13.10 — Новини. (Мос
ква). 17.30 — Кольорово
телебачення. «Приходь, 
казко». (Москва). 18.10 — 
Концерт. (Москва). 18.45 — 
«Науна сьогодні». (Москва). 
19.15 — Художній фільм 
«Ці різні, різні, різні облич

чя». (Москва). 20.30 — «На 
добраніч, діти». (Київ). 
20.45 — «Барси веселки». 
(Львів). 21.15 — Художній 
фільм «Там, де довга зи
ма». (Київ).

СУБОТА, 15 СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 —
Гімнастина для всіх. (Моск
ва). 9.30 — Новини. (Моск
ва). 9.45 — Кольорове те
лебачення. «Ранкова про
гулянка». (Москва). 10.30 — 
Кольорове телебаченн я. 
Для дітей. «Солодка каз
на» і «Три сусіди» —мульт-

(?7і) Нмц-лігесі І ТЕЛЕФОНИ
Г’ ----- ■ ------- ------ -------------------
316030 ГСП, Кіровоград, 50, вул. Луначарськсго, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

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

БК 05504. Індекс 61 197

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по прсеі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

фільми. (Москва). 11.00 — 
Прем’єра документального 
телефільму «Година Ірлан
дії». (Москва). 12.00 — На
уково-пізнавальна програ
ма «Здоров’я». (Москва).
12.30 — Для дітей «Бра* 
зільський скарб». Вистава 
Запорізького театру імені 
Щорса. (Запоріжжя). 13.45
— За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС. Економічний 
огляд. (Київ). 14.00 — «Вог
ні цирку». (Москва). 14.45
— «Людина І закон». (Мос
ква). 15.00 — Міжнародна 
панорама. (Москва). 15.30
— «Яків Степовий». Кон- 
церт-нарис. (Харків). 16.00
— «Проблеми удосконален
ня управління народним 
господарством». (Москва).
16.30 — В ефірі — «Мо
лодість». «Алло, ми шука
емо таланти». (Волгоград). 
18.00 — «На меридіанах 
України», (Київ). 18.30 —

Кінокомедія «Дівчина з ха* 
рантером». (Київ). 20.00 —. 
вкраїнське кольорове те
лебачення. Співає Л. Про- 
хорова. (Київ). 20.30 — Про- 
2іппа иЧасп’ (Москва), 
і.-.. “.Кольорове телеба
чення. Чемпіонат Європи З 
Фігурного катання. Жінки, 

льна програма. (Шізе« 
Ціл). По закінченні — но
вини. (Москва).

Про можливі зміни в 
програмі вас повідомлять 

диктори радіо і телебачення.
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