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•A ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КП УКРАЇНИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. еДНАПТЕСЯ!

10рй’ кв^тняг в Кіровограді відбувся пле
нум обласного комітету КП України.
ського ГмРп°^ЯНуС ПИТ0ГІНЯ ПР° роботу МаловисиІй- 

Новоархангельського райкомів партії по 
Кп'уиіаїш р1шень ХХІУ З’ЇЗДУ КПРС і XXIV з’їзду 
ськогоРпІпп«° дальш°мУ розвитку сільськогосподар- 
“на™ Р мНИЦТВа- ? доповідями виступили першій 
секретар Малооисківського райкому КП України 
и. в. гуля та Новоархангельського — В. П. Пустовий. 
Співдоповідь зробив завідуючий сільськогосподар- 
ським відділом обкому партії Ф. П. Дзядух. В обго
воренні доповідей виступили перший секретар Олек
сандрійського райкому партії К. І. Сабанський, голо- 
ва колгоспу «Росія» Олександрівського району І. Є. 

донін, перший секретар Гайворонського райкому 
партії М. В. Гончар, секретар парторганізації кол
госпу «Родина» Долинського району Г. К. Фурмано
ва, голова Кіровоградського райвиконкому М. Д. Ли
сенко, перший секретар Онуфріївського райкому 
партії В. Д. Іванов, перший секретар Бобринєцьквго 
рамному партії О. О. Медведев, директор радгоспу 
імені Димитрова Устинівського району М. К. Натя- 
гайло, перший секретар Голованівського райкому 
партії Ю, Т. Кузьмін, начальник Добровеличківсько- 
го районного управління сільського господарства 
Ю. Г. Петренко, керуючий Кіровоградським буряко- 
цукротрестом Г. І. Степовий.

На пленумі з промовою виступив перший секретар 
обкому КП України М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні пленум прийняв поста
нову.

Рік видання ХНІ 
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НА будівництво
Червону суботу з нетерпінням очікували в кожній 

школі Знам’.чнського району. Посадити своє дерево, 
залишити добру згадку про себе — деревце.до де
ревця, щоб зашумів на сільських вулицях зелен сад. 
З таким закликом комсомольці, піонери і учні Су- 
ботцівської та Трепівської шкіл звернулися до своїх 
ровесників.

Ініціатива школярів була схвалена райкомом ком
сомолу.

Понад чотири тисячі школярів Знам’янського ра
йону вийдуть сьогодні иа комуністичний суботник. 
У Суботцях і Трепівці школярі розіб’ють рівні парко
ві алеї. Учні Дмитрівських середніх шкіл N2 1 та № З, 
другої восьмирічної школи допомагатимуть будівель
никам: у селі зводиться нова районна лікарня. Іван- 
ківські школярі допоможуть місцевому колгоспові у 
будівництві дитячого садка на 120 місць. Комсомоль
ці та піонери Богданівської, Мошоринської середніх 
шкіл то Плосківської восьмирічки докладуть своїх 
зусиль на будівництві сільських будинків культури, в 
озелененні своїх сіл. Школярі району зберуть понад 
100 тонн металевого, брухту. Частина коштів піде нв 
спорудження пам’ятника героям-комсомольцям Кі- 
ровоградщини. ...

Трудові успіхи червоної суботи юні ленінці присвя
чують піонерському ювілею та знаменній даті — 
50-річчю утворення СРСР.
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СОЛІДАРНІСТЬ
ДНЕМ ПРОЯВУ найвищої 

продуктивності праці 
стане дпя робітників нашо
го підприємства сьогодніш
ня червона субота. По- 
ударному дали слово від
робити за верстатами чи на 
впорядкуванні заводсько
го подвір’я близько 800 
комсомольців та молоді. І 
15 квітня волею загально- 
комсомольських зборів, 
що відбулися напередодні, 
вирішено перетворити в 
свято праці для всіх.

У кожного свята мають 
бути свої заспівувачі, ті, що 
створюють настрій висо
кий, кличуть за собою. У. 
нас ними стали комсомоль
сько - молодіжні колекти
ви. В бригаді складальної 
дільниці цеху № 1, де
бригадиром Віктор Швець, 
групкомсоргом Володи
мир Ковтун, десять хлопців 
під час суботника зобов’я
залися виконати змінну 
норму за 11 чоловік. В 
знак вірності традиціям 
ударників перших п'ятирі
чок учасники виконання 
планів дев’ятої п'ятирічки 
— комсомольці та молодь 
бригади складальної діль
ниці — включили в свій ко
лектив Олексія Стаханозз. 
Глибоко символічний цей 
факт, що зачинатель одно
го з високих проявів кому
ністичного ставлення до 
праці — ударництва — 
стане членом бригади в 
день комуністичного су
ботника.

Ініціативу бригади Вік
тора Шбєця підхопили ві
домі своїми трудовими ус
піхами КбМСОМОЛЬСоКО-
молодіжні бригади, очолю
вані Миколою. Латушкіним,' 
Олександром Уманцем, 
Любою Дячєнко. Всі де
сять комсомольсько - мо
лодіжних колективів заво-

ду першими в особистому 
списку занесли Героя Со
ціалістичної Праці Олексія 
Стаханова.

Високі виробничі показ
ники, надпланово зібрчні 
вузли — це невідкладні 
плани кожного юнака і 
дівчини в день суботника. 
І чи не найвищі вони в 
бригаді Люби Дячєнко. На-

без наших насосів не виру
шить трактор з заводу. 
Ось тоді і проявили робіт
ники нового цеху, де б ос
новному працюють ксімсо- 
мольці : молодь, високу со
лідарність з робітниками 
спорідненого заведу. По- 
над план відвантажили в 
адресу тракторобудівників 
насосів не на двісті ма-
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нещодавній лист- 
надійшов із 
тракторно- 

передувала 
історія: в
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лісосмугам, стояти роками на захисті
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А. ЩЕРБА, 
член КПРС з 1919 року.

м. Кіровоград.

Шуміти величаво ’«победа* Маловнсків-
СЬНОГО ’ЙйонТ вз5лаИ2ЛЬ.п^кГ-иефство. Тяс нійте дереві 

зеленими кронами! фото R КОВПАКА.
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РНБІТНЙЧА
вічно занесений в список 
членів колективу тут Герой 
Радянського Союзу П. Д. 
Линник — значить 15 квіт
ня він буде поруч з ними, 
До ТОГО 7 *“ “
дві норми — це теж одно
стайне рішення бригади.

Не буде на заводі такої 
дільниці, цеху, де б юнаки 
і дівчата на суботнику не 
працювали з подвійною 
енергією. В новому цеху 
№ 29, наприклад, до цього 
надихає 
подяка, який 
Харківського 
го заводу. А 
цій події така 
зв’язку зі складними вес
няними умовами харківські 
/лашинобудівники о берез
ні цього року зобов’язали
ся поставити сільському 
господарству понад план 
200 тракторів Т-150. Але

шин, а на триста.
В день суботника наймо

лодший наш цех теж стоя
тиме на відповідальному 
завданні: за добу тут ма
ють виготовити по 40 мас
ляних та водонасосів. Ад
же посівна просувається не 
північ і попит на нашу про
дукцію не спаде.

Ми зустрічаємо цю 
квітневу суботу біля вер
статів, конвейєрів, за пуль
тами. Працюватимемо на
тхненно, з енергією подвій
ною. З 
ставлення 
якому —

проявом нового 
до праці, ім’я 

комуністичне.

дякуньнко, 
заступник секретаря 
завкому ЛКСМУ Кі
ровоградського ор
дена Знай Пошани 
заводу тракторних гі
дроагрегатів.

ЦЕЙ РАДІСНИЙ ТРУД
ЛИСТ СТАРОГО КОМУНІСТА
'і ‘ * •*■»'_> / 1 і - >-

Трудящі нашої країни сьогодні виходять на 
традиційний Ленінський комуністичний суботннк, 
присвячений 102-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна та 50-річчю утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік. Мені, учаснику 
історичних битв за владу Рад, боротьби з госпо
дарською розрухою е роки громадянської війни і 
відбудови народного господарства, хочеться поді
литися з вами думками про незабутні дні нашої 
багатонаціональної Батьківщини.

Благородні думи вільної праці оспівані в піс
нях. Володимир Ілліч Ленін яскраво висвітлив у 
своїй історичній праці <Великий почин* значення 
ініціативи робітників Московсько-Казанської за
лізниці, які організували 10 квітня 1919 року пер
ший комуністичний суботннк.

йшов 1919 рік. Молода псспубліка Рад у вогне
вому колі ворожого оточення. Головною небезпе
кою і загрозою Жовтневим завоюванням був 
иолчаківський фронт. Володимир Ілліч 10 квітня 
1919 року звернувся до робітників Петрограда:

- «Всі сили — на допомогу Східному фронту!».
12 квітня 1919 року перші червоноармійські еше
лони прибули з Петрограда до станції Москва- 
Сортувальна. Далі йти не могли — не було па
ровозів. Тоді 15 робітників-комуністів депо ви
рішили залишитися після роботи в депо. Працю
вали з 8-ї години вечора до 6-ї години ранку. За 
цей час вони відремонтували 3 паровози і подали 
їх під військові ешелони. Цс був перший п істо
рії комуністичний суботннк.

Героїчний подвиг 15 робітників став поштовхом 
до масового трудовою героїзму трудящих усіе’і 
країни. Володимир Ілліч назвав революційний 
подвиг 15 робітників депо Москва-Сортчвальна 
«великим почином».

Перше травня 1920 року за рішенням їх з’їзду 
партії було оголошено Днем всеросійського но- 
муиісіичного суботника, в якому брали участь 
15 мільйонів чоловік. На цьому суботнику працю
вав і Володимир Ілліч. Звідси бере свій початок 
стахановськнй рух, з якого виросли вині бригади 
і підприємства комуністичної праці. Це був ра
дісний труд — зведення фундамента величної бу
дови — комунізму.

Комуністичні суботннкн «=■ то високо свідома 
праця мільйонів, які пройняті турботами про 
свою рідпу Радянську владу.

Сьогодні трудящі Країни Рад свідомо вийдуть 
на Ленінський суботннк. Продукція цього дня 
ніде у фонд другого року ДГВ ЯТО1 1) НТНрІЧНЙ; 
Разом з вами, мої юні друзі, будемо І мн — ве
терани партії. Тож згуртуймо свої шеренги, як 
годиться.

Попрацюймо справді по-комуністнчному, з пов
ного віддачею снл.
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ЦІ газони в дендропарку принесуть багато радос'і відпочиваючим. 
Турбуються про хороший настрій жителів міста учні Кіровоградсько: о про
фесійного кулінарного училища. Це вони так старанно копають і рівнЯ'ОіЬ 
газони дендропарку під час суботника 15 квітня.

Фото М. ГЕРМАНСЬКОГО.

МАЙБУТНІЙ ТОПОЛИНИЙ ГАЙ

СЕЛА СТАНУТЬ КРАЩИМИ
п села,[ нашого рпйону розгорнулося 

змагання за те, щоб спяіа Першого травня 
та оО-річчя утворення СРСР зустріти високи
ми показниками. Посильний вклад у цю 
справу вносять І комсомольці. Вони взялися 
за озеленення населених пунктів району.

, всіх первинних комсомольських організа
ціях вже пройшли комсомольські збори, де 
иля?п,.п ?б.Г060Рс.,}а ініціатива комсомольців 
Колгоспу імені Іалаєва — протягом місяця 
озеленити своє село. Одними з перших від
гукнулися юнаки і дівчата колгоспу імені

Калініна. До кінця місяця вони взяли зобо
в'язання посадити тисячу дерев.

Рідні села стануть ще кращими, польові 
стани та ферми одягнуться у зелене вбрання. 

Значну роботу по озелененню сіл комсо
мольці і .молодь проведуть сьогодні, у день 
комуністичного суботннка.

Б. БАБИЧ, 
інструктор Кіровоградського РК 
ЛКСМУ.

Сьогодні більшісіь КОМСОМОЛЬ
ЦІВ і молодих працівників на
шого колгоспу — трактористи, 
сівалькики, водії, доярки, пра
цівники свниофабрнки і кормо
цеху працюватимуть на своїх 
робочих місцях. Таке рішення 
було прийняте на відкритих 
комсомольських зборах і за
тверджене на засіданні коміте
ту комсомолу колгоспу.

Одним з перших на зборах 
виступив групко.мсорг комсо
мольсько - молодіжної групи
тракторної бригади Лі 4 Олек
сій Шкзрупа;

— Всі члени нашої групи під
тримують почни москвичів і ви
йдуть на суботиик, присвячений 
102-й річниці з. дня народження 
В. І. Леніна та ЕО-річчю утво
рення СРСР. І не лише підгри
мують, а іі дали слово цього 
дня працювати по-ударчаму, 
кожен член колективу зобов'я
зався виконати змінне завданип

не менш, ніж на 120 процентів. 
Зараз ми розпочали сіяти со
няшник. Погодні умови вимага
ють швидких темпів — дні теп
лі, сонячні, і тому, поразив
шись, члени комсомольсько-мо
лодіжних посівних агрегатів зо
бов'язалися виконати в цей 
день по півтори змінних норми.

Механізаторів підтримали пра
цівники кормоцеху.

— Цього дня ми зобов'язує
мося понад завдання виготовити 
З тонни кормів, — заявив пра
цівник кормоцеху Анатолій 
Кваша.

Про роботу у день субопшка 
говорили і доярки трьох тисяч
ниці — члени комсомольсько- 
молодіжної групи молочното
варної ферми, де групкомсор- 
гом Надія Москаленко, во
дії КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЯІПОЇ 
бригади автопарку (ірупком- 
сорг Г. Тнмчур), працівники 
свинофабрики.

Щойно в селі закінчено будів
ництво нової школи. Комсомоль
ці вирішили прикрасити май
дан біля приміщення школи, 
висадити тут молоденькі топо
лі. Деревня будуть посаджені 
також і понад шляхом до сви
нофабрики, на території свипо- 
фабрнкн. Всього — 750 молодих 
тополь. Якби в одному місці, то 
н гай непоганий був би.

Всі молоді працівники і 150 
комсомольців нашого колгоспу 
сьогодні ударно трудяться на 
своїх робочих місцях, на відпо
відальних ділянках виробни
цтва. Зароблені під час субот
ника гроші вони перерахують у 
фонд п'ятирічки.

Д. ЛИХОДІД, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Леніна Долинського 
району.

r&fajnu ЧЕРВОНОЇ суБотщ
ПРАЦЯ КОМУНІСТИЧНА

■у ЧОРА чи позавчора? Ну, та 
дарма.,, Здасться таки вчора. 

Прийшли дві дівчини з колгоспу 
імені Орджонікідзе і просяться 
на мою ферму, Як же, питаю їх, 
у вашому колгоспі — чи людей 
не треба, чи скоїли щось? А 
вони пояснюють, що в колгоспі 
людей вистача, їм же хочеться 
на цій фермі працювати. Переві
рю, якщо воно так, то й прийме
мо дівчат, бо но можна еідмов-

(І К ВІН став комуністичним? 
Дайте згадати, коли це було. 

Та десь років з вісім тому. При
їздить секретар райкому партії і 
радить мені у Москву на вистав
ку поїхати. Ну, поїхала я, надиви
лася, на все видивлялася, та най
більше — на псяку техніку, що в 
сільському господарстві до вжит
ку годна. А як 
то й до голови 
Тоді ще головою

назад приїхала, 
колгоспу зразу. 
Вдовиченко Не

іжгам їв
ЇЛЙЇІЯИІ

• Розповідь завідуючої фермою комуністичної 
праці колгоспу імені Леніна Новгородківського 
району, Героя Соціалістичної Праці 
Катерини Петрівни Дмитровської

ляти тій людині, яка працювати 
хоче.

Цс з того приводу розказую, що ко
ли нам з п’ятої бригади двісті корів 
пригнали, то руки й опустилися. Де ж 
и людей наберу? Та ще й кормів об
маль. Лишенько, тд й годі! Про лю
дей потім скажу’. А з нормами гак бу
ло. їду на цукрозавод, ходжу по тери
торії. Аж тут мені сам директор назу
стріч трапився. «Що. Катерино Пет
рівно, — питає, — нічим худобу годува
ти? Вгадав?». «Що вгадувати, — я 
йому. — Кормів таки мало». А в са
мої, вірите, сльози на очах. Худобину 
жалко, план без корму, звісно, не да
си. Спасибі директору, виручив, голуб
чик, відпустив жому.

Оце недавно секретар партій
ної організації Василь Герасимо
вич, Кравченко йоге прізлище, 
привів на ферму бригадира п я- 
тої бригади (це тої бригади, з 
якої нам двісті худющих корів 
пригнали) та й підсміюється: впі
знавай, кажа, свою худобу, брига
дире.

— Цю, — показує бригадир, 
— впізнаю, бо ряба, а решту хі
ба впізнаєш, коли оона вся чер
вона.

Отак її виходили доярки, що й 
різниці нема. Ну, ну! За перший 
квартал продали державі більше 
молока, як планували. А того ро
ку не виконували плану продану, 
все назад смикала п ята брига
да... Ох, учора зрадів наш голова 
колгоспу! За добу на півлітра на
дій підскочив. І ми продали 3440 
кілограмів молока. А маємо що
дня продавати. Наш колектив ні
коли не підводив і не підведе, 
бо комуністичний.

стор Миколайович був, у техніці 
дуже кохався. Я йому про апара
ти розказую, що це штука вигід
на, гроші, звісно, добрі просить, 
та себе окупить. Одним- словом, 
купили доїльні апарати. І як же 
стали працювати людні Ми звик
ли до того, що техніка — тільки 
на руки полегкість. Рукам, ясно, 
легше. Але техніка робить люди
ну розумом сильнішою, гордішає 
людина, як більше може, бачить 
кращий результат — ще ліпшого 
прагне. Отак всі старалися, і ста
ла наша ферма першим у районі 
комуністичним колективом.

Оце ж була я на тій нараді, де 
молоді доярки про трьохтисячні 
надої говорили.

Це ж люди, які з душею есе 
роблять. Це золоті люди, до ро
боти, як до свята, рзуться. Того 
року 7 доярок пішли у відпустки: 
малят чекали, а й жодна року не 
сиділа з малям. Скоромна ферму 
поприходили. В одної невдачне 
заміжжя вийшло, тине Г°Р° пю’ 
дині, але вона горе у собі пере
горювала, а робота и не страж
дала від того.
Гї КБИ про всіх наших людой на- 
** писали, то про всіх би й роз
казала. Побачили б, що то —ко
лектив комуністичний! Приходять 
часом до нього люди й не такі, 
як наші. Цебто з якимись вада
ми. Та в колективі комуністично
му швидко міняюьтея, з колекти
вом не жарт. Та ще молодий він, 
у молодіжній групі ЧОЛОВІК зо 
тридцять. Візьмуть в оборот — 
тримайся!

Про всіх би й розказала. Про те, як 
воин гуртуються і не можуть без своєї 
ферми. Люба Ложешник та її чоло
вік. тракторист, продали хату і в го
роді купили. Та недовго були там. 
Невдовзі приходить Люба І каже: ну 
його, юй город, хай той у ньому жи
ве, хто звичку має. Дайте групу, Ка
терино Петрівно. Взяла Люба відста
ючу, в якій за рік ледве надоювали 
від корови 1500 кілограмів. А за три 
місяці і десять днів цього року надої
ла від корови 1028 кілограмів і пер
шою на фермі стала. Живуть з чоло
віком в гуртожитку. Скоро десь і їм 
черга на квартиру прийде, всіх тва
ринників житлом обезпечуємо, в квар
тирах газові плити ставимо...

Галя Токарчук троє діток має, а пра
цює так гаряче. Чоловік у неї тракто
рист тямущий. Купили собі мотоцик
ла з коляскою, «Жигулі».

Лізд Токарчук. Олена Новак, Гали
на Дзюма, Галина Токар, Ольга Дтю- 
ма, Антоніма Мороз (ця старша, як ін
ші) — то такі доярки, що до 1 трав
ня по тисячі молока візьмуть. Хай он 
ствердить Рая Розуменко, бригадний 
бухгалтер. Дівчина молода, яле тя
муща.
13 РАНЦІ я дожидаю доярок ко- 
ило. бідонів. Як захворіла котра, 
на роботу, значить, 
а підмінна зайнята, 
до Bad Щебренка. 
затором-налад чином 
а його жінка Галя корів доїть... 
Так до Весі: поможи. Еасю недов
го просити, подоїть 
Коля Кумпан. Зараз Коля скота
рем, а як підмінить доярку — то 
з великою охотою.

Забула сказати, що молоко 
першим сортом йде. Акуратні 
доярки. Цього року буде в них бу
динок тваринника.

Мене вже іноді й питають по- 
доброму: чи не збираєтесь, Кате
рино Петрівно, на заслужений 
відпочинок? Адже 67 скоро. Від
починок може й заслужений, іа 
як же без оцих людей обійтись. 
Якось приїхало до нас молоде 
подружжя, його батько — офі
цер. А дружина того хлопця, 
батько якого офіцер, прийшла до 
нас дояркою. Або ж пенсіонер
ка Галина Петрівна Грозна, хіба 
ж сидиться їй дома? І не заради 
карбованця досі ходить на фер
му, бо пенсію значну має. А хо
дить.

27 років я завідую тією фермою, 
десять була дояркою, п'ять — ланко
вою. Колись плохі діла були, як все 
вручну робилося. Зараз он і д літньо
му таборі механізмами доїмо. Добрий 
табір закінчуємо будувати.

...їздила я до Києва на з’їзд 
кооператорів, 
де я працюю 
ська жінка не 
во за слово, і заручилася я обі
цянкою, що пришлють нашим 
дояркам тернові хустини, бо тоді 
їх в магазині рідко бачили. При
йшла посилка з хустинами, раді
ли доярки...

Спасибі, люди добрі, що кло
почетесь про нас. Та поки сипи 
нашої, попрацюємо. Рідним усе 
стало... Охоче допоможу молоді 
боротися за трьохтисячні надоїі 
Праця ж то — комуністичні.

не вийшла, 
то зразу ж 

Вася механі
ка фермі,

групу. Як І

Там питали /лане, 
та ким. Ну, а сіль- 
без хитринки. Сло-

скіеп Кож.',аоїС^^'\ДнІПр?- ї*0’0*1 заклали
ботникн 1 ДІВчата “"ходять сюди на Су-

♦ото В. КОВПХКА.

ПОСАДИМО СВІЙ ПАРК—
би7и.аМИ КвЛГОСП,В’ пі*пРИ€мста - що маємо зро- 

м Сьогодні молодіжні бригади механіаатапі. аи. 
р?чУнТийУзасіЛ.Є ’На'*"робХГмк^хХд^® иЬ°Г°’

ТИЧНОІ. «-хаззти зразок праці комуніс-

З колгоспі імені XXI з'їзду КПРС комсомольці і 
молодь почнуть закладати фундамент 4
річної школи. У Вільшанці ж ^счи'а™.-‘ «обли
тися середня школа. починається будува-

А за районним центром сьогодні вранці задзче- 
нягь лопати , на весняному вітрі затремтять Хні 
ХГпХ“' планусться ₽оз6ити

перщн* секретар Вільшаніко"£ Р^ЛКСМК
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І5 квітня 19^2 року „МОЛОДВІІ КОМУНАР!*

«ШКОЛИ Я ЙОГО НЕ БАЧИВ 
ТАКИМ РАДІСНИМ...»

Перше травня 1920 року за рі
шенням ЦК було оголошено все
російським суботником. Напру
женим і кипучим буз цей весня
ний День для Володимира Ілліча. 
Навіть знаючи його виключну 
працездатність і невичерпну енер
гію, дивуєшся, коли згадуєш, де 
тільки Ленін не встиг побуаати в 
цей Першотравень!

Вранці Ленін бере участь у су- 
I ботнику в Кремлі, потім виступає 
| закладці пам'ятника Звільне

ній праці на набережній Москви- 
ріки, а також оглядає в Музеї 
витончених мистецтв ескізи май
бутнього пам’ятника.

Ввечері Володимир Ілліч побу
вав на мітингах в Замоскворець- 
кому, Ба.уманському Ьлагуше- 
Лефортоеському, Краснопреснен- 
ському районах. На кожному з 
цих мітингів він виступав.

Його живу, ясну промову, при
свячену міжнародному пролетар
ському святу, слухали і робітни
ки «Трьохгорки», і трудящі, за-

прошені на відкриття клубу імені 
Загорського, і робітниці тютюно
вої фабрики, і слюсарі залізнич
них майстерень...

На мою долю випало щастя 
зустрічатися з Володимиром Іл
лічем протягом п’яти років, але 
ніколи я його не бачив таким ра
дісним, таким святковим, як в цей 
Першотравень. Він випроміню
вав стільки душевної теплоти, 
сердечної чарівності, що всі, хто 
його оточував, відчували в собі 
приплив особливих сил.

великі люди часто зберігають і 
в зрілі роки багато дитячого с ха
рактері. Володимиру Іллічу та
кож була властива ця щаслива 
риса. З дитячою безпосередніс
тю радів Ленін і цьому весняно
му дню, і суботнику, в якому ба
чив початок здійснення своєї мрії 
про вільну працю, і пісням, що 
звучали на вулицях і площах. Він 
багато сміявся в цей день, зараз
но, весело!

Після суботника ми зібрались 
на набережній Москви-ріки на 
мітинг, присвячений закладці па
м’ятника Звільненій праці.

...Мітинг відкрито. На трибуну 
піднімається Володимир Ілліч. 
Могутній вибух аплодисментів. 
Ленін піднімає руку — просить 
тиші. Далеко чути його голос:

«На цьому місці колись стояв 
пам’ятник царю, а нині ми тут 
закладаємо пам’ятник Звільненій 
праці. Капіталісти називали пра
цю вільною, коли селяни й ро
бітники змушені були продавати 
їм свою працю, - і в результаті 
були вільні помирати з голоду. 
Ми називаємо таку працю найма
ним рабством. Ми знаємо, що не
легко як слід організувати вільну 
працю і працювати в таких важ
ких, як нині умовах. Сьогоднішній 
суботник є першим кроком ьа 
цьому шляху... ми створимо 
справді вільну працю».

(Із слота її в 
П. С, Заславського).

ЖАНУ-ЛУУ двадцять років.
Копиця темного густого во

лосся спадає на плечі, закри
ваючи комір потертої куртки. 
Розширені донизу штани не 
приховують під сторонніх очей 
стоптані черевики.

Але ні, Жан-Луї не хінні, 
який з нудьги пішов гуляти по 
світу в пошуках юсгрн.х відчут-

З стор.
ще й з збереженням заробітної 
плати.

Нещодавно федерація мета
лістів — галузева профспілка 
Всезагальної конфедерації пра
ці Франції — провела опитуван
ня серед робітничої молоді ма
шинобудівних та металургійних 
підприємств. Федерація зібрала 
5807 заповнених анкет. Що ж 
показали результати цього со
ціологічного дослідження? Ось 
деякі дані опитування.

Кожний другий ПІДЛІТОК мо
лодший 18 років працює понад 
44 години на тиждень. Прина
гідно відзначимо, що трудове 
законодавство обмежує робочий 
тиждень підлітка 40 годинами.

Характерний той факт, що 
серед юнаків не навчені робіт
ники складають 18 процентів, 
тоді як серед дівчат цифра до
сягає 51 процента. Тому и но 
дивно, що молоді робітниці за
робляють як правило вдвічі 
менше своїх колеч-юнаків.

Близько 30 процентів рооіг 
ни чого класу Франції — ие так 
звані спеціалізовані робітники.

ЛЮДИ“
МОЛОДІ
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ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
СВЯТА ДЕНЬ

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

бібліотеки імені

13 квітня на Кіровоградщин! відбувся 
традиційний День поезії. На заводах і 
фабриках, в навчальних закладах області 
проходили зустрічі з місцевими поета
ми, молодими літераторами, що йїили 
до людей праці зі щирим поетичним 
словом.

Нинішній День поезії на Кіровоград- 
щині проходив під знаком підготовки до 
знаменної дати в житті радянського на
роду — 50-річчя створення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік. І то
му природно, що на зустрічах поетів з 
широкими робітничими, студентськими 
і учнівськими аудиторіями звучали при
страсні рядки про дружбу народів 
СРСР, про нашого сучасника — людину- 

Г творця, що під зорею Радянської Віт
чизни уславлює себе трудовими і духов
ними звершеннями.

Кіровоградські поети Володимир Ба- 
зилевський, Валерій Юр'єв, Леонід На- 
родовий, Георгій Шевченко, Нуржзн Та- 
нірбергенов та інші зустрілися з робіт
никами другого механоскладального 
цеху заводу «Червона зірка», цеху дитя
чого взуття Кіровоградської взуттєвої 
фабрики, студентами політехнічного ін
ституту і учнями будівельного технікуму, 
читачами обласної 
Крупської.

Разом з ними своєрідний творчий звіт 
тримала молода поетична паросль — 
члени міської літературної студії «Сівач» 
Володимир Бондаренко, Болат Ембеоге- 
нов, Світлана Ярошевська, Євген Желез
няков, Володимир Школьник та інші.

і всюди чулися слова про дружбу ра
дянських народів, про нашу радянську 
днину.

Пусть чувство дружбы возок 
Не гаснет, словно звезда, 
Как над тобой, человек, 
Спнеет небо всегда.

Це поетичні рядки нашого побратима з 
братнього Казахстану Болата Ембергено- 
ва, що навчається нині в педагогічному 
інституті.

І цьому голосу ще зовсім молодого 
поета співзвучне слово його товаришів 
по перу.

Чуттям єдиної родини назвав аиінач- 
ний радянський поет П. Г. Тичина почут
тя братської дружби, і літератори зва
жають своїм священним обов’язком за
собами художнього слова зміцнювати, 
наповнювати силою це почуття,

вечірньої пори цього дня площа імені _ 
Кірова в Кіровограді сповнилася дзвін
кими голосами: тут з трудящими зустрі
чалися учасники Дня поезії, Вступним 
словом зустріч відкрив голова обласного 
літоб’єднання В. О. Погрібний. Потім кі
ровоградські поети прочитали свої нозі 
твори.

Того вечора вони поклали квіти до 
підніжжя пам’ятника В. І. Леніну а мі
ському парку.

13 квітня зустрічі літераторів з широ
кими аудиторіями відбулися в містах і 
селах області.

Яке піонерське свято без дзвінкого заклику горну чи маршового 
ритму барабанних паличок? Прапороносець, горніст, барабанщик — 
вони завжди попереду піонерського загону. А нещодавно вони зібрали
ся в Кіровоградський Палац піонерів, щоб вирішити: яка піонерська 
дружина має найдзвінкішого горніста, наймайстернішого барабанщика, 
найкращого прапороносця.

Два дні проходив огляд. Біля пам'ятника 8. І. Леніну змінювалася 
почесна варта, горністи давали снінал «Слухайте всі’», «Збір», бара
банщики вибивали «дріб» і «марш».

Коли по місту крокуватиме піонерський загін і ви замилуетеся чітки
ми шеренгами, знайте — їх ведуть переможці от ляду, прапороносець« 
горністи і барабанщики з СШ № 5, 11, 24, 34.

На фото: зміна почесної аарги біля пам’ятника В. і. Леніну. 
Фото В. КОВПАКА.

НЕДІЛЯ, 16 КВІТНЯ. ПЕРША ПРОГРАМА, 
>5 — Ранкова гімнастика длп дітей. (М). 

0.15 — Новини. (М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. «Будильник». (М). 10.00 — Кіножурнал 
«Новини дня». (М). 1015 — «Музичний
кіоск». (М). 10.45 — «Товари — народу». (М). 
її 15 — Для юнацтва. Відповіді на питання 
II туру олімпіади з математики. (М). 12.15 — 
«Сільська година», (М). 13.10 — Новини. (М). 
13.15 — Кольорове телебачення. «Музичні зу
стрічі». (М). 13.45 — Для воїнів Радянської 
Армії І Флоту. (Перм). 14.15 — Телевізійний 
народний університет. (М). 15.00 — «Де б не 
був я». ФІльм-концерт. (М). 10.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола: «Слартак» — «Карпати». 
(М). 16.45 — «Кіровоградщина на суботнику.*. 
(Кіровоград). 17.00 - Кольорове телебачення- 
«Клуб кіноподорожей». (М). 18.00 — «Народні 
таланти». Циркова програма. ’.....
19.00 — 1 у _
20.45 — «На добраніч, діти!».

(Кіровоград). 17.06 - Кольорове телебачення- 
__ /мі їй гю — «Неповні 

___  ----------- - (Запоріжжя). 
Інформаційна програма «Вісті». (К). 

(К). 21.00 —
Програма «Час». <М). 21.30 - В ефірі - «Мо
лодість». «Ану. хлопці», (М). 23.15 - ІІови-

ни. (М).

ДРУГАпоєгі ПРОГРАМА. 16.45 — Виступ пнсь- „ЖиТтЛїн0»1 Те" <•«>. <™> -

гПемІяЗ 17.30 — «СІЛЬСЬКІ 
«б““., (ЙЖ.
«На полях країни». (М). «8.25 - «Камерні
вечори» передача з музею-квартири Нежда- 
нової. (М). 19.30 - Художній фільм «Попереду 
день». (М). 21.00 — Програма «Час». (М).

тів. Жан-Луї — простий фран
цузький хлопець, такий, як І 
десятки тисяч інших юнаків та 
дівчат, котрі щорічно поповню
ють армію праці сучасної 
Франції.

Навчався в школі. В чотир
надцять років пішов працювати. 
Перше звільнення. Довелось 
пізнати гірку долю «зайвої лю
дини». Після чотирьох МІСЯПІВ 
оббивання порогів вдалось на
решті влаштуватися на завод.

«Важко, коли немає спеціаль
ності. Та цього разу мені пота
ланило, — сумно посміхаю
чись, говорить Жан-Луї. — ме
не взяли як «спеціалізованого 
робітника».

Які плани на майбутнє?
Жан-Луї невпевнено знизує 

плечима.
Становище трудящої молоді у 

Франції — одна з найбільш 
гострих соціальних проблем. 
Ось чому питання професійної 
підготовки, трудова ачі ту вам ня. 
заробітної плати та умов праці 
молодих робітників І робітниць 
знаходяться н центрі уваги 
прогресивних профспілок, кому
ністичної партії.

Щопоку 600 тисяч молодих 
людей вливаються в лави тру
дящих. Значна частина їх не 
підготовлена до трудової діяль
ності І тому легко стає жерт
вою найрізноманітнішої дискри
мінації з боку підприємців.

Не маючи кваліфікації, вчо
рашні школярі змушені погод
жуватися на найменш оплачу
вану, тяжку і нецікаву роботу, 
але далеко не завжди й така 
робота доступна для них.

У Франції з року в рік зро
стає безробіття. Згідно даних 
Всезагальної конфедерації пра
ці, найкрупнішого профслічко- 
вого об'єднання країни, в 1972 
році число безробітних досягло 
рекордного рівня — 600 тисяч. 
Приблизно 250 тисяч «зайвих 
людей», тобто кожний другий 
чи третій безробітний, — це 
людина молодша 25 років.

Навіть влаштувавшись на ро
боту, молода людяна часто по
збавлена можливості набути 
професію чи підвищити свою 
кваліфікацію. Система профе
сійної освіти розвинута недо
статньо, 1 далеко ие всім ба
жаючим вдається потрапиш на 
курси, а тим більше відвідува
ти їх під час робочого часу та

В чому ж полягає їх спеціалі
зація? В нескінченному повто
ренні одноманітних рухів однієї 
(і тієї ж найпростішої виробни
чої операції: закручування гай
ки, штампування консервних 
банок, пришивання гудзиків 
і т. п. •

Виступаючи перед робітника
ми заводу «Реио» п паризькому 
передмісті Булон-Біянкурс за
ступник генерального секретаря 
ЦК Французької компартії 
Жорж Маршс говорив:

«Розчленування внробиич іго 
процесу, одні іі ті ж рухи, що 
повторюються щогодини тисячу 
чи півтори тисячі разів, пере
творюють робітника в додаток 
машини, позбавлюючи його ді
яльність будь-якого змісту. Від
сутність реальної можливості 
одержати професійну підготов
ку прирікає робітників протя
гом всього житія займатися 
цією виснажливою працею. В 
наш вік небаченого прогресу 
науки і техніки сотні тисяч мо
лодих людей не мають доступу 
до знань, ие можуть оволодіти 
професією, що відповідає їхнім 
нахилам. Для них немає іншої 
перспективи, крім довгих років 
монотонної, беззмістовної пра
ці» .

Безвихідність капіталістичної 
дійсності, яка позбавляє молоде 
покоління перспективи творчої 
діяльності, породжує не лише 
почуття розгубленості й песи
мізму, під впливом якого зна
ходиться певна частина моло
дих людей Франції, але й ба
жання боротися проти соціаль
ної несправедливості. Все шир- ' 
ші маси трудящої молоді, сту
дентів. учнів ліцеїв та коледжів 
починають усвідомлювати спіль
ність своїх інтересів І вимог, 
необхідність співообітництва та 
єдності дій. своє місце и загаль
ній боротьбі трудового народу 
Франції за краще- життя. Ось 
чому все більш масовими ста
ють зустрічі робітничої та 
учнівської молоді.

Заклик, Французької комуніс
тичної партії та прогресивних 
профспілок країни провести я 
травні місячник боротьби за за
доволення вимог молоді знахо
дить иайширший відгук серед', 
молоді Франції.

Г. ПТАШЙЯСБКИИ, 
АПН. І

21.30 — Кінокомедія «Дівчата». (К). 23.00 
Вечірні новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 17 КВІТНЯ. ПЕРША ПРО
ГРАМА. 17.00 — «За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС». Тележурнал «Прогрес». (К). 
17.30 — Республіканська фізико-математична 
школа. (К). 18.00 — М. Л. Кропивницькнй.
«Помирилися». Вистава Кіровоградського об
ласного музично-драматичного театру імені 
Кропнвпиц'.кого. (Кіровоград). 18.55 — Ко
льорове телебачення. Чемпіонат світу з хо- 
кея. ЧССР — Швеція. (Прага). 21.15 — Про
грама «Час», (М). 21.45 — В. Софронов,
«Поема часу». Літературна композиція. (М). 
22.25 — Кольорове телебачення. Чемпіонат сві
ту з хокей. СРСР — Фінляндія. (Прага) В пе
рерві — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 — «Магнітні влас
тивості речовини...». Навчальна передача з 
фізики. (М). 10.20 — «Нове у садівництві».
Науково-популярний огляд. (М)_- 17.00 “,А-1Я 
школярів. «Вогнище...». (М). 17-30 — «II «тії* 
річка, рік другий». (М). 1800 — Новини. (М). 
18.10 — Художній фільм длн дітей. «Агатова 
кулька». (М). 19.00 — Інформаційна програма 
«Вісті», (К). 19.30 — Заключний концерт ДИТ'1' 
чої художньої самодіяльності профспілок Ки
ївщини. (К). 20.45 — «На добраніч, діти.». 
(К). 21.00 — «Від понеділка до
ка». (К). 21.15 — Програма «Час». (М). 21.45 
— Гелевястава «Ми — мужчини». (К). 23.00 — 
Вечірпі новішії. (К).

(Кіровоград на республіканське телебачення)» 
19.43 — Кольорове телебачення. «Художники 
України». (К). 20.15 — «Старт». «ІІІахознй ви
пуск». (К). 20.50 — «Па добраніч, дітиі». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 21.30 — Кіно
фестиваль, присвячений Б&фіччю утвоогнип 
СРСР. Художній фільм «Жовтень». (К). 23.15 
— Кольорове телебачення. Чемпіонат світу :♦ 
хокей. СРСР — Швейцарія. (Прага). В перер
ві — новини. (М)..

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — ТелевІсгІ. (К). 
11.10 — Телефільм «Друзі», (К). 11.35 — Ко
льорове телебачення. Шкільний екран. Фізика 
для учнів 9 класу. (М). 10.13 — Програма пе
редач. (М). 16.20 — «Сучасне уявлення чр<» 
будову атома». Навчальна передача ч хімії.

~ м* Лєрмонтов. «Маскарад». (М). 
17.30 Для школярів. «Всесвітній слідопит». 
(Ленінград). 18.09 _ Новини. (М). 18.10 —
1влл₽0В н>’ ,,аУков°-лопулярна програма. (М). 
.««.“/м? "аР'иокласників. «Наказ відваж
ним». (М). 19.00 — «Ленінський університет мільйонів». (М). 19.30 - Кольорове телаКн- 
ня. Естрадний концерт. (М). 20.00 - Л. Сн- 
нельииков. «Година життя». Прем'єра тел”« 
Ж"5Х’ !'-00 7 Програма'1 -1"'-
в"!ірнГ„о.ш„;В“ П’0 <«>• «Час»

23.15; -

Про можливі зміни п програмі вас повідом
лять диктори радіо І телебачення.

8ІВТОРОК, 18 КВІТНЯ. ПЕРША ПРОГРА
МА. 9.35 - Новини. (М). 9.45 - Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Приходь, казко». (М). 
10.20 — Художній фільм «Великі перегони». 
(М). 11.30 — «Липсцькі зустрічі». Перечача і. 
(М). 12.00 — Кольорове телебачіїнія. «. —. 
ський романс». (М). 12.30 — «Ні»чопа школа». 
(М). із.зо — новини. (М). Ю.бз — Програма 
передач. (Кіровоград). 17.00 - «На головних 
напрямках п’ятиріч низ. (М» 17,ЗО —• Для 
школярів. «Ким бути?*. (К). 18.00 — «Хроніка 
життя». (Кіровоград), 18.10 — Гелефіїьм,
(Кіровоград). 18.30 — «Населенню про ци
вільну оборону». «Берегти джерела». (Кі
ровоград). 19.00 — Інформаційна програма 
«Вісті» (К). 19.85 «На ланах республіки».

Кольорове телебачення. «PoJt'i-

10.55 — Програма

. (К). І7Л0 - Для
(К). 18.00 — «Хроніка 
18.10 — -

«Населенню
«Берегти джерела*.
Інформаційна

ПОГОДА
Сьогодні передбачається мінлива хмап- 

и-сп. бе. овалів. Вітер ПІВ^Ч юІхйЖЗ 
помірний до СИЛЬНОГО. В ДРУГІЙ пото ІІ 

ласп 22-27, по місту 24 -26 градусів гепла. 

хмІчГ’н,1;7.г,К!ІІ/'1'” пеІ’елбачагться чініизп 
готі п’’ М,ПР*М” короткочасний дощ. 
т«?/*?’ иігер ГІІВДЄНІ!О-3.1ХІДІІПЙ. помірний, 
іемпература повітря вночі 8-13, вдень 
18-23 градуси тегьіа.
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»МОЛОДИЙ КОМУНАР«

ЦІКАВА
ГРА

ПЕРЕМОГЛИ КІРОВОГРАДІ!,!!
Днями в Одесі відбувся 20-кіло- 

метровий пробіг на приз вузівсь
кої багатотиражки «Одеський по
літехнік».

Серед 61 учасника малого мара
фону — провідні легкоатлети Ле
нінграда, Києва, Одеси, Кишинева, 
Горького, Кривого Рога, Сум, Ров- 

‘ .... Ізмаїла.
Виставив свою команду 1 Кірово
град.

Старт пробігу — в селі Григорів- 
ці, від монумента героям 3-го пол
ку морської піхоти, який у вересні 
1941 року відчайдушною атакою 
прорвав вороже кільце блокади 
навколо Одеси. Відбувся він після 
урочистого мітингу і покладання 

вінків до підніжжя монумента.
Вже иа п’ятому кілометрі визна

чається група лідерів, в котрій 
представники Кишинева, Кірово
града і Львова. На десятому кіло
метрі попереду лише 5 легкоатле
тів, на 15-му — 4.

Напружена боротьба розгорілася 
між кишинівським кандидатом у 
майстри спорту, переможцем про
бігу у 1969 році, Віктором Литви
ном та кіровоградським кандида
том у майстри споріу Володими
ром Бутем — теперішнім пере
можцем у малому марафоні.

Кишинівський спортсмен явно пе 
розрахував свої скли, він фінішує 
лише четвертим. У переможця про
бігу В. Бутя час — 1 година 2 хви
лини 43 секунди.

Цікава спортивна біографія Бо-

но, Дніпродзержинська,

лоднмяра. Вроджений порок серця. 
Здавалося б, усі шляхи у спорт 
закриті. Але хлопець почав трену
ватись. Вибір виду спорту «при- 
іішов сам». Для біту не потрібні 
спеціальні снаряди. 1 бігав. Спо
чатку повільно. Потім швидше. А 
головне, систематично. Хлопця під
тримав тренер. майстер спорту 
Г. Мапойлов. Він розробив для 
Володимира індивідуальний план 
тренувань. А через два роки 
В. Буть вийшов на змагання. Ки
ївський професор засвідчив: серце 
— здорове.

В 1970-му році — перший успіх: 
у марафонському забігу в Естонії 
виконав норматив кандидата у 
майстри спорту.

У 20-кілометровому пробігу, крім 
В. Бутя, виступили першокурсники 
КІровоірадського педінституту
Імені О. С. Пушкіна М. Лясковсь- 
кий та В. Нестеренко. їх резуль
тати теж непогані, як дли першо
го разу: восьмо 1 одинадцяте 
місця.

Кіровоградні перемогли у команд
ному заліку. їм вручено кубок — 
приз газети «Одеський політехнік».

г. ярмульськия, 
редактор газети «Одеський 
політехнік».
її а фото: кіровоградські мара

фонці м. лясковський, В. БУТЬ 
та В. НЕСТЕРЕНКО.

Фото Л. ДОРОШЕВСЬКОГО.

В першому вечірньому мат
чі чемпіонату світу та Європи 
з хокею 12 квітня зустрілися 
збірні Радянського Союзу та 
ЧССР, Це був, мабуть, найці
кавіший матч у першому колі. 
В першому періоді успіх був 
на боці господарів. Уже на 
другій хвилині захисник Ма
хам ударом від синьої лінії 
відкрив рахунок. Це упущення 
воротаря Третяка, якоюсь мі
рою подіяло на всіх гравців 
радянської команди. На шос
тій хвилині Фарда, скористав
шись секундною розгубленіс
тю нашої третьої п’ятірки, за
бив другий гол.

Хокеїсти збірної 
ваччини грали у 
темпі, самовіддано, 
гострих моментів
нувся під удар і далі н© зміг 
продовжувати гру.

Поступово чемпіони світу 
оволоділи ініціативою. В кінці 
другого періоду Ромишевсь- 
кий вдало передав шайбу 
Лутченку і той сильно вдарив 
по воротах. Важко сказати чи 
торкнувся ще хто шайби, але 
вона опинилась у сітці воріт 
Холечика. На початку третьо
го періоду Клапач знову від
новлює розрив '
Однак чемпіони світу 
рішучості 
на свою 
Блинов, а 
бивають 2 
ся внічию

Численні глядачі тепло віта
ли хокеїстів обох команд, 
котрі продемонстрували зміс
товний і, в той же час, корект
ний хокей.

Чехосло- 
швидкому 
В один з 
Кохта ки-

у дві шайби, 
повні 

змінити хід зустрічі 
користь. Спочатку 
згодом Якушев за
гс ла. Гра закінчила- 
- 3:3 (0:2, 1:0, 2:1).

(ТАРС).

ПРИЗ

ВІДКРИТТЯ

СЕЗОНУ

Ці змагання велосипедистів відбулися 
на трасі Полтава—Кишинів. '

Першими стартували жінки. У напру
женій боротьбі 50-кіломстрову дистанцію 
виграла представниця ДСТ «Буревісника» 
Вікторія Макаровська, другою па фініші 
була Антоніна Щербатюк, а третьою 
Наталка Мороз.

Серед чоловіків, які змагалися на 100- 
кілометровій дистанції, переміг майстер 
спорту, авангардівець Валентин Тедорен- . 
ко. За ним фінішували майстер спорту 
Владислав Гулак («Локомотив») і пер
шорозрядник Валерій Артюх.

Командну перемогу та приз відкриття 
сезону вибороли спортсмени ДСТ «Буре
вісник», авангардівці — друїі, спартаків- 
ці — треті.

Вперше проведено своєрідні змагання 
серед тренерів: чиї вихованці наберуть 
найбільше очок?

Тут місця розподілились так: О. Цнга- 
ненко («Буревісник») — 150 очок, М. Те
рещенко («Спартак») — 67,5 очка, Г. Іва- 
сенко («Авангард») 37,5 очка, В. 1сдо- 
ренко («Авангард») 
(«Локомотив») —
(«Спартак») —• 15
(«Колос») — 7 очок.

— 25 очок, В. Гулак
22,5 очка, В. Онда 

очок, В. Заєць ■*

1І квітня 1973 ропу

І» І III У 'І и
Засліплені ненавистю де во

лелюбних народів Індокитаю, 
американські агресори знозу 
кинули зухвалий виклик світові, 
відновивши варварські бомбар
дування густонаселених райо
нів ДРВ, визволених районів 
Південного В’єтнаму, Лаосу і 
Камбоджі. Руйнуються міста, 
селища, випалюються напал
мом поля.

Посилення агресивних Дій 
США проти народів Індокитаю, 
які героїчно відстоюють свою 
незалежність і суверенітет, ви
кликало гнівний осуд всього

\

Й ОСУД 
радянського народу. На бага
толюдних мітингах, що від Хн 
ваються у ці дні по всій країні, 
робітники і службовці про- 
тестують Проти розбійницьких 
дій вояччини Пентагону. .

У прийнятих резолюціях 
учасники мітингів висловлюють 
тверду підтримку мужнім па
тріотам Індокитаю, вимагають 
від імперіалістів США негайне? 
припинити агресивні дії проти 
ДРВ, Південного В єгяаму, 
Лаосу і Камбоджі. (ТЛрс)_

Б’ЮТЬ СТЕРВ’ЯТНИКІВ
ХАНОЙ. Сполучені Штати поси

люють повітряну війну проти Де
мократичної Республіки В єтпам.

Вранці ІЗ квітня американські лі
таки, в тому числі важкі бомбар
дувальники «В-52», вчинили масо
ваний наліт'на густонасслені райт- 
іш провінції Тханьхоа.

Як повідомляє в’єтнамське інфор-

маційнс агентство, бійці протипо
вітряної оборони ДРВ збили 4 аме
риканських літаки, у тому числі 
один бомбардувальник «В-52». га
ним чином, зазначає агентство, 
Сполучені Штати за роки війни 
втратили в небі ДРІТ 347У своїх хі*

(ТАРС).

і

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Людмила Митрофанова та Людмила Блідар із села- Ло< 
зовата Ульяновського району, а також багато інших наших 
читачів просять надрукувати пісню «.Подаруй мені Карпати?, 
Виконуємо ваше бажання, друзі.

Подаруй мені Карпати
Слова В. ГРИ ГОРАКА Музика В. МИ ХАМ ЛЮКА

РУХАПЙО

(.МГРіЧХА Твой імО 0 КАРПА

Ь>д» я СПІВАТИ Пісню ЧАГ1ВН*

Подає»« мені Карпати, подар»и

їа» ірпсла Дана *ана Он, дана дана, дана 4

Я ІГІІРІЧКА ІЄ0Й ЩО 6 Каї’ПЛІА* д^ОіЛА ЛД

Подаруй мені Карпати, 
Подаруй весну:
З ними буду я співати 
Пісню чарівну,

ПРИСПІВ:
Не запитуй, чия 
Та з якого села, — 
Я смерічка твоя, 
Шо в Карпатах зросла.

/

Подаруй мені цілунок 
В тихому гаю.
Я віддам тобі в дарунок 
Співанку свою.

ПРИСПІВ:
Хочу серцем розквітати 
на твоїх руках.
Хочу бачити Карпати 
У твоїх очах.

ПРИСПІВ.

IVІ 
І

істаршин тренер 
зичної культури 
облвиконкомі.

Г. САКАРА, 
комітету з фі- 
і спорту при

.і
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

РОЗІГРАНО

В усі кінці України і Казахстан відправляє свою продук
цію Світловодська меблева фабрика. Хорошим попитом у 
населення користуються поліровані книжкові шафи І 
серванти, кімнатні гарнітури і тумбочки під телевізори, 
журнальні столики та Інші вироби, майстерно виготовлені 
світловодськимн умільцями.

Виконуючи рішення XXIV з’їзду КПРС про збільшення 
випуску побутових товарів, фабрика розширює виробний 
площ/. Так, тут споруджується меблевий цех, що за рік да
ватиме продукції па 2,0 мільйона карбованців. У ньому 
встановлюється обладнання високої точності — значить і 
обслуговувати ного спеціалістам високої кваліфікації.

Уже зараз турбуються про підготовку майбутніх команди
рів виробництва адміністрація і партійна організація фаб
рики Домовились з Житомирським технікумом механічної 
обробки деревини, який погодився організувати на місці 
підготовчі курси для вступу у технікум і прийом екзаменів, 
„І’Л1ачам-н ,х стал« колишні випускники середніх шкіл 
...о« , і 1°&ЛЯ’ІЬ, професію мебляра і добиваються хоро- 

и.. _,сліхіл у праці. Серед них — контролер відділу те.хпіч- 
'ім[инийНм^'іігІтгп1€Ху гнУТ0’1“еєапх деталей Ніна Данилова, 
оанткнЙТеЙнІ жоцсху Парасковія Заболотна, лабо-

й Ти“, ■Оле" "і-™»“»
робпігажкії, "ІйТХіи’м“Лїї!'?*"''" 25 »<“<>«"« 
у складатимуть вступні екзамени
ваними команданр;?>і'напнробш!ц!ва° "Й"ПЬ ВИ(,°коКвал1ф1ко-

СТАНУТЬ КОМАНДИРАМИ 
ВИРОБНИЦТВА

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

гпгЛ ВЕНи'КОВСЬКИЙ, 
пал громадський кореспондент 

М. Світловодськ. 11А ІНГУЛІ,

|| »МОЛОДОЙНаша адреса і телефони І КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, оул. Гліпкм, 2,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул» Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу коц- 

сомольськог© життя => 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

БК 05086. Іадікс б 1197 Зам. № 10713. Тираж 56 000,

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

Проводить прийом учнів
на 1972—1973 навчальний рік для підготовки 

мулярів, малярів, теслярів, плиточників-лицю- 
вальників-мозаїстів — строк навчання 1 рік;

малярів-штукатурів, столярів-теслярів — строк на
вчання 2 роки. . і сч. , ■. . ...і

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 19 років з освітою за 8, 9, 10 кла
сів. » І" . ' _

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виообни- 
мій практиці.'Ча'с навчання в училищі зараховується 
в загальний трудовий стаж. '

Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 
секції. . , • .
і Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах. • - • Г » ,

Випускники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при повно- 
му державному забезпеченні.' ’ . , '

При училищі е вечірня школа, де учні зможуть 
одержати середню освіїу.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім'ї, фор
ма N2 286, шість' фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року. 
Початок навчання 1 вересня 1972 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54.
Дирекція.
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