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авіації у = ПІД Час нальотУ американської 
ппнпп 3 е аиФон Радянські торгові судна «Симфе
рополь», «Борис Лавренев», «Самуил Маршак», «Се- 
н»М ЯКІ ТЗМ пеРсбУ°аіоть, дістали пошкоджен- 
ла'мгьі РИЛаСЯ.3аГРОЗа ДЛЯ ЖИТТЯ Та безпеки ра
ків пппт\М°Р-ЯКІВ’ Є вбиті ' п°Ранені серед робітни- 

порту, які провадили вантажні операції на бор
ту радянських суден.

Міністерство закордонних справ СРСР за дору
ченням Радянського уряду заявило протест урядові 

АЗ приводу цього злочинного акту І наполя- 
ає на негайному вжитті американськими властями 

суворих заходів до недопущення подібних провока
цій у майбутньому.
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Наближається 1 Травня — День між
народної солідарності трудящих у бо- 
ротьбі проти імперіалізму, за мир, де- 
мократію і соціалізм. Світле весняне 
свято праці і миру радянські люди зу
стрічають на нових рубежах комуніс
тичного творення, з почуттям гордості 
за свою велику соціалістичну Вітчизну 
— непорушну багатонаціональну спів
дружність братніх народів, живе втілен
ня принципів пролетарського інтернаці
оналізму. Сили і творчу енергію міль
йонів примножують опубліковані За
клики Центрального Комітету КПРС 
до 1 Травня 1972 року — надихаюче 
слово ленінської партії.

— ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! 
АКТИВНО БОРІТЬСЯ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ 
ІСТОРИЧНИХ РІШЕНЬ XXIV З’ЇЗДУ 
КПРС! ОЗНАМЕНУЙМО 50-РІЧЧЯ УТВО- 
РсННЯ СРСР НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯ
МИ В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ 
ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
П’ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ!

Цим патріотичним прагненням живуть 
наш героїчний робітничий клас, славне 
колгоспне селянство, радянська інтелі
генція, всі народи Країни Рад, згурто
вані партією в могутню армію будівни
ків комунізму. Одностайно підтримуючи 
внутрішню і зовнішню політику партії, 
наполегливо втілюючи в життя розроб
лену XXIV з’їздом широку програму 
дальшого розвитку країни, підвищення 
матеріального добробуту трудящих, во
ни самовіддано зміцнюють економічну 
і оборонну могутність Батьківщини. З 
особливою силою це продемонстрував 
Всесоюзний комуністичний суботник, 
який проводився на честь 102-річниці з 
дня народження В. І. Леніна і 50-річчя 
утворення СРСР. «Червона субота» 15 
квітня ознаменувалася високими зраз
ками справді комуністичної праці, гід
но продовжила ленінські традиції Вели
кого почину.

Дев’ятий п’ятирічний план складено з 
урахуванням того, що всі ми сьогодні й 
завтра працюватимемо краще, ніж учо
ра, забезпечуючи новий якісний пово
рот у господарському будівництві, яко
го вимагав з’їзд. Звертаючись напере

додні Першотравня до кожного загону 
трудящих, партія кличе їх зосередити 
зусилля на розв’язанні головних зав
дань п’ятирічки. Працівники промисло
вості покликані всіляко підвищувати 
технічний рівень і ефективність вироб
ництва, збільшувати випуск, оновлюва
ти асортимент товарів народного спо
живання, повніше враховувати запити 
радянських людей. Обов’язок будівель
ників — прискорювати введення в екс
плуатацію нових об’єктів, добиватися

НЙЗУСТРІЧ
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зниження вартості і поліпшення якості 
робіт. Для трудівників села найважли
віше — краще використовувати зем
лю, техніку, трудові і матеріальні ре
сурси, щоб добитися зростання вро
жайності всіх культур і продуктивності 
тваринництва, дати країні більше де
шевої продукції. Тепер на першому 
плані повинна бути турбота про високу 
якість весняно-польових робіт — ос
нови майбутнього врожаю.

Центральний Комітет КПРС звертає 
увагу всіх радянських людей на необ
хідність підносити продуктивність пра
ці, виконувати державні плани з най
меншими затратами, неухильно додер
жувати режиму економії, раціонально 
використовувати кожну хвилину робо
чого часу. Для цього треба наполегли
во оволодівати економічними знання
ми, сучасними методами господарюван
ня і управління, ширше впроваджувати 
у виробництво наукову організацію 

праці, передовий досвід, найновіші до
сягнення науки і техніки, зміцнювати 
дисципліну й організованість.

Від наших успіхів у комуністичному 
будівництві, трудової, політичної і гро
мадської активності радянського наро
ду багато в чому залежать могутність 
«всесвітньої, великої армії труда», тем
пи її нездоланного руху де соціалізму.

Вірний принципам пролетарського ін
тернаціоналізму, Радянський Союз ак
тивно проводить ленінський зовнішньо

політичний курс миру і дружби наро
дів, згуртування всіх сил, які борються 
проти імперіалізму реакції та війни. 
Розроблена XXIV з’їздом КПРС програ
ма, яка дістала назву радянської про
грами миру, послідовно втілюється в 
жигтя, стала дійовим фактором світової 
політики.

Напередодні міжнародного свята 1 
Травня наша партія і народ звертають
ся зі словами палкої інтернаціональної 
солідарності до комуністичних і робіт
ничих партій — бойового авангарду ро
бітничого класу, всіх трудящих. Хай 
міцніє єдність і згуртованість комуніс
тів усього світу на основі марксчзму- 
ленінізму і пролетарського інтернаціо
налізму! Ми шлемо братерський привіт 
народам соціалістичних країн, вислов
люючи впевненість у тому, що світова 
система соціалізму — вирішальна сила 
в антиімперіалістичній боротьбі, оплот 
миру і соціального прогресу — не-

народ солідарний із 
боротьбою арабських

ухильно розвиватиметься і зміцнюва
тиметься. Ми вітаємо всіх борців за 
національне і соціальне визволення на
родів.

Розвиток у сьогоднішньому світі, йо
го завтрашній день багато в чому зв’я
зані з ліквідацією небезпечних вогнищ 
імперіалістичної агресії і міжнародної 
напруженості. Разом з рідною партією 
радянські люди одностайно підтриму
ють героїчний в'єтнамський народ, 
мужніх патріотів Лаосу і Камбоджі, які 
безстрашно відбивають агресію аме
риканського імперіалізму. Трудящі Кра
їни Рад вимагають від Сполучених Шта
тів негайного припинення повітряних 
бомбардувань і обстрілу території 
ДРВ, варварської війни в Індокитаї, пов
ного і беззастережного виведення з 
цього району всіх військ СШД та їхніх 
сателітів. Наш 
справедливою 
народів, .рішуче виступаючи за припи
нення агресії Ізраїлю на Близькому 
Сході, виведення ізраїльських військ з 
окупованих арабських територій, ви
криваючи підступи сил реакції і реван
шизму — ворогів розрядки міжнарод
ної напруженості, СРСи активно боре
ться за перетворення європейського 
континенту в район міцного миру, без
пеки і плідного співробітництва між 
державами.

Радянський народ іде назустріч Пер
шотравню повний сил і революційного 
оптимізму, готовий до нових звершень 
в ім’я торжества комуністичних ідеалів, 
тісно згуртований навколо партії та її 
ленінського Центрального Комітету. Ве
лика непорушна єдність партії і паро- 
ду — джерело всіх наших історичних 
досягнень, запорука грядущих успіхів. &
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(Передова «Правды» 
за 17 квітня 1972 р.).• ПРАЦЕЮ КОМУНІСТИЧНОЮ

До чистою весняного неба тягнуться молоді берізки, на
саджені піонерами Кіровоградської СШ № 0 в день Все
союзного комуністичного суботника. Табличка на фото спо
віщає, що відтепер щедро зеленітимуть деревця: адже у 
них турботливі І надійні друзі з піонерських загонів 4-Б 
і 5-А класів. Вони взяли під охорону зелені насадження.

Фото В. КОВПАКА.

УКЛІН ВІД
Вони задивлялися на червоне 

знамено і вслухалися в урочисту 
мелодію «Маршу комуністичних 
бригад». Попереду в шеренгах— 
старі комуністи, ветерани праці, 
герої війни. А за ними — юні ле
нінці — учні середньої школи 
№ 6. З нагоди суботника всі во
ни зібралися в парку Трудової 
слави обласного центру, щоб по
садити тут молоді берізки, які 
прислали кіровоградцям комуніс
ти і комсомольці Ульяновська. 
Уклін і дорогий дарунок від ро
сійських друзів степовикам Укра
їни знову засвідчили про чуття 
єдиної родини двох братніх наро
дів. А те, що ці берізки з Іллі- 
чевого краю кіровоградці садили 
в таке знаменне свято, робило їх 
труд ще завзятішим і радісні
шим. Виступаючи на зустрічі двох 
поколінь радянських людей з на
годи комуністичного суботника, 
перший секретар міськкому КП 
України І. П. Валявський теж повів 
розмову про дружбу народів 
Країни Рад, про нашу переможну 
ходу напередодні піввікового юві
лею створення СРСР.

І ось вже знову звучить піо
нерська сурма. Ветерани і юні ле
нінці беруться до роботи. Перші 
деревця саджають старі комуніс
ти А. І. Щерба, О. О. Башашин, 
Герой Радянського Союзу В. О.

ЗЕМЛІ ІЛЛІЧЕВОЇ
Верхоланцев. їм допомагають 
піонери Лариса Амільохіна, Сер
гій Івахін, Олена Вайнер. Водно
час ветерани розповідають юним 
друзям про далекі роки своєї бу
ремної молодості, а школярі по
відали їм про своїх батьків, які 
сьогодні теж вийшли на комуніс
тичний суботник.

Минули години праці. О. О. 
Башашин від імені своїх ровес
ників наказав юним ленінцям бе
режливо доглядати молоді бе
різки.

— Хай вони завжди нагадують 
вам про це свято праці і про 
край, звідки вони привезені.

Білокорі берізки з Ульяновсь
ка були також посаджені у скве
рі біля меморіального кладови
ща, у парках біля ШЗЛП, 
шкіл №№ 3, 20, 32. В парку Тру-

У РАД! МІНІСТРІВ СРСР
У зв’язку з н:м, то в цьому ро

ці дні відпочмі’ку 29 і ЗО квігая 
передують святковим дням 1 і 2 
травня і, таким чином, у біль
шості підприємств та організацій 
буде чотири неробочих дні підряд, 
Рада Міністрів СРСР постапозта:

1. Вважати 29 і ЗО квітня 1972 
року робочими днями.

2. Невикористані робітниками і 
службовцями два дні відпочинку 
(29 і ЗО квітня 1972 р) приєднати 
до їх щорічної відпустки з опла
тою в тому ж порядку, як і днів 
відпустки.

дової слави, наприклад, після ро
боти школярі виставили яскраву 
табличку з написом: «Берізки, ви
саджені в день Всесоюзного ко
муністичного суботника 15 квітня 
1972 року на честь 102-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна і 
50-річчя утворення СРСР ветера
нами праці і Героями Радянсько
го Союзу, взяті під охорону піо
нерськими загонами 4 «б» та
5 «а» класів СШ № 6».

А потім знову озвався піонер
ський горн. І сивоскроні ветера
ни разом з юними ленінцями рів
нялись на червоне знамено. А 
містом мчали автомашини, заквіт
чані транспарантами і лозунгами, 
містом йшли люди в робочих блу
зах. Містом йшло свято «черво
ної суботи».
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говорили до-

вжо звикли, 
як тільки хто 
то неодмінно

— .знову до нашої Галинки гос
ті з райцентру, — 
ярки.

У Веселому Куті 
що майже завжди, 
завітає на ферму, 
поцікавиться:

— А де Галина Позняк працює?
Тоді показують групу корів, які 

ніби перемиті, Всі зони добре 
вгодовані, з масизним вим'ям.

Понад 10 років тому прийшла 
соромлива Галинкз на ферму. 
Доручили їй групу корів. Незаба
ром молода доярка добилася 
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ЛЕКТОР, ЛЕКЦІЯ ЛУДИТОРІЯ

помітних успіхів. П'ять років до
глядала вона худобу. Потім пе
рейшла у буряківничу ланку.

... Була пізня осінь. Буряководи 
щойно завершили збирання со 
лодких коренів. Галина поралася 
вдома, коли до неї зайшов за
відуючий фермою.

— Галинко, виручай. Група ко
рів стоїть без нагляду.

Вже й сама не раз думала про 
повернення на ферму. Згодилася кожна дає понад 3000 кілограмів 
з радістю. ------

—- Хай буде так, завтра вийду.
Згадуючи цей епізод п’ятиріч

ної давності, Галина усміхнулася 
і додала:

— Ось так знову і 
кою.

Чорнява, молода, 
карими очима і приємною усміш
кою, нічого не приховуючи, роз
повідала про свої буденні тур
боти, нагадала, що не вона, а 
Євгенія Клименко нині веде пе
ред у змаганні доярок ферми.

— Цього року думаю перекри
ти досягнення минулого року, а 
торік на корову одержала по 
3010 кілограмів молока, — корот
ко мовила про плани.

Минулий рік для тваринників з 
Веселого Кута був особливо 
складним. Нестача повноцінних 
кормів, погані умови утриманню 
корів та багато інших факторів

негагипяз впливали на продук
тивність.

— Як же зуміли вибороти пер
шість у колгоспі? — запитую.

Галина на мить замислилась, 
зосередилась. Потім розповіла 
про свою групу корів, про те, 
як доглядала їх. За останні п’яті» 
років вона заміняла старих -та 
низькодійних корів молодими. 
Вміло роздоїла їх, і тепер

•ТИ

усміхнулася

стала доир-

з лагідними

молока на рік.
Нещодавно Г. Позняк поверну

лася з туристської поїздки до 
Москви. Відвідала ВДНГ і, зви
чайно, побувала в механізовано
му дворядному корівнику.

—- Нам би такі умови роботи. 
Впевнена, мали б не гірші по
казники, ніж у передових доя
рок, — зауважує /колода жінка.

Щодня багато роботи на фер
мі. Дома теж господарство. І все 
Я у вільний час Галина Степанів
на береться за цікаву книжку. 
Любить вишивати українські ор
наменти. Живе трьохтисячний з 
Веселого Кута повнокровним 
життям, прагне до нових трудо
вих звершень.

А. МОСІН, 
наш громадський кореспондент, 
м. ІІовоукраїнка.

На фото: Гахкіїа ПОЗНЯК за ви
шиванням.

ПРАЦЕЮ КОМУНІСТИЧНОЮ

Вклад ударної будови
ПОБУЖЖЯ. Всі жптелі міста юності над Бу

гом вийшли на комуністичний суботник 15 квіт
ня. На робочі місця заступили 420 комсомольців, 
майже стільки я: молодих робітників. Щоб вчас
но вступила в дію перша черга Побузького ніке
левого комбінату по-ударному працювали того дня

комсомольсько-молодіжні бригади армагурчякіз 
(бригадітр Омелян Веліт), слюсаріз (брягздярм 
Володимир Пінькавськии і Анатолія Редтгць), 
слюсарів-монтажнпків (бригадир Володимир 
Шмаровоз).

Вся робота на суботкнку проходила під деві
зом: «Тобі, ударна будова, — наша ударна пра
ця!». У фонд п’ятирічки побужанн перерахували 
понад ЗО тисяч карбованців.

суботника.
Фото В. КОВПАКА.

Йдеш вулицями обласного центру І в їх чистоті, впо
рядкованості відчуваються бадьорий трудовий ритм «чер
воної суботи*. В той день кіроБОїрпдці по-святковому 
вбрали рідне місто.

Н а фото: молодь па впорядкуванні кіровоградських 
вулиць під час комуністичного

Механізатори колсогпу Імені Свердлова Мзховнскін- 
ського району у стислі строки засіяли площі, вЦаеданІ 
під цукрові буряки.

Це фото зроблене у день суботнкс? У комплексі пра
цюють агрегати комсомольців В. КОВАЛЬОВА. А. КО
ВАЛЬОВА та М. БАКУНА,

Фото и. зу&чьако.

Вісімнадцятитисячним загоном вийшли на кому
ністичний суботник комсомольці та молодь /кіста 
Знам'янки. Продовжуючи традиції зачинателів Вели
кого почину, в ремонтному цеху Знам’ямського ло
комотивного депо 5 комсомольсько-молодіжних 
бригад відремонтували по циклу малого періодич
ного ремонту 3 електровоза, по циклу профілак
тичного огляду — 4. Комсомольсько-молодіжна 
бригада машиніста Миколи Тимофеева провела того 
дня пасажирський поїзд на зекономленій електро
енергії.

У доменні печі згодом надійде понад 200 тонн 
металолому, зібраного всіма учасниками суботникз 
міста Знам’янки.

ЛИТВІ
Комсомольці Олександрійського заводу підйоаа- 

но-транспортного обладнання по-ударному попра
цювали в день комуністичного суботникз. Колектив 
підприємства виготовив товарної продукції на 28 ти
сяч карбованців. Два мостові електричні крани ван
тажопідйомністю 5 тонн кожен, три ДВОКТ-ЗНМІ ОДЯО- 
балочні крани, 78 комплектів водозапмвямх коткі з. 
100 тонн чавунного литва — тзкям буз підсумок 
дня.

У фонд дев’ятої п’ятирічки перераховано понад 
2 тисячі карбованців.
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ІрНҐУЗІАСПВ, людей, 
люблять свою нелегку 

лекторську «посаду», нема
ло на підприємствах, у кол
госпах, радгоспах, в уста
новах, у вузах і технікумах. 
Тепер обласна організація 
товариства «Знання» налі
чує у своїх рядах близько 
13 тисяч представників ін
телігенції, передовиків про
мисловості й сільського 
господарства. Зони ведуть 
полум’яну пропаганду ідей 
марксизму-ленінізму, істо
ричних рішень XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП 
України, досягнень науки і 
техніки, літератури, мисте
цтва, передового досвіду, 
поширюють наукову інфор
мацію іа надбання куль
тури.

Цими днями відбулася об
ласна конференція товзрлггва 
«Знання». Делегати І запро
шені заслухали та обговорили 
звітну доповідь, з якою чнегу- 
пно голова правління обласної 
організації, доцент, ректор ле- 
даіюгічною інституту Федір 
Гнатоонч Овчаренко. Акт івіетя 
товариства «Знання*, партійні 
працівники, що виступили на 
конференції, аналізували робо
ту правління, відзначили пози
тивне, вказували на недоліки.

За ззітний період «лечи 
товариства прочитали для 
трудящих міст і сіл області 
понад 366 тисяч лекцій, або 
на 42 тисячі лекцій більше,

які атеїстичному вихозанні гру- Я 
' ДЯЩИХ. Д

У місті СвітловеДСЫ< -, Голе- Я 
канівському, Пстрівському та Я 
інших районах лекційну роботу ~1 
ведуть недефереиційоваио, без я 
урахування складу слухачів, д 
Рідко читаються лекції на Суді- я 
вольних майданчиках, у черта- ,'Я 
них кутках підприємств, у р<и З 
бІтнКчих гуртожитках, для уч не .д 
технікумів І сільських лрофг-М- 'я 
училищ. Я

Доповідач І ті, щр взяли 
участь у обговоренні долові її, я 
багато уваги приділили лекцій- Я 
ній роботі серед підростаючого Я 
покоління, зокрема, роботі комі- £2 
сій по пропаганді знань серед Я 
молоді. 5

— Лекторські групи обко- Я 
му, міськкомів, райкомів я 
комсомолу працюють у тіс- я! 
ному контакті з комісіями я 
по пропаганді знань серед § 
молоді, — сказав у своєму “І 
виступі секретар обкому 
ЛКСМУ В. Кришезич. — 8 
Кіровограді і районах об
ласті вони організували лек
торії «Комсомол —- вірний 
партії син», «сМолоді — ма
теріалістичний світогляд», ; 
аЮність і планета». Великою ; 
популярністю у молоді ко- < 
ристуються 
«Людина і 
«Історія нашого краю», «Іс
торія розвивається по Лені
ну» та інші.

Завдання полягає в тому, 
сказав далі В. Кришеачч, 
щоб підвищувати якість лек
цій. З цією метою обком

кінояекторії 
суспільство»,

СЛОВО ВЕДЕ
КЛИЧЕ

® НА Х8 ОБЛАСНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»
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537 працівників Кірово
градського олійжиркомбігів- 
ту взяло участь у суботнику. 
Цього дня підприємство 
працювало на зекономленій 
електроенергії. Тут достро
ково закінчено вивезення 
продукції на експорт, зеко
номлено 100 карбованців.

Впорядковуючи терито
рію, робітники і службовці 
посадили 35 дерев, 100 ку
щів, зібрали і вивезли 5,6 
тонни металолому. Молодь 
обладнала волейбольний і 
баскетбольний майданчики, 
тир, яму для стрибкі». Про 
кращі трудові досягнення 
повідомлялось по радіо, 
передавались музичні кон
церти.

5 
S

ніж за попередній звітний 
період. По матеріалах пар
тійних з'їздів у 1971 році 
прочитано 115 тисяч лекцій.

У послужному списку 
членів товзриства їх участь 
у тематичних 
укозо-теоретичних 
цьких конференціях, 
походах. 
1971—72 
в області
родиих 
яких 
тисяч слухачів.

Обласна організація нині 
проводить велику пропа
гандистську роботу по 
роз'ясненню постанови ЦК 
КПРС «Про підготовку до 
50-річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік». Цикли лекцій, 
лекторії, кінолекторії та ін
ші заходи збирають валику 
аудиторію. У колгоспі 
«Пам’ять Леніна» Вільшач- 
ського 
відбулися 
ференції 
монолітна 
«Дружба 
велике завоювання ленін
ської національної політики 
КПРС».

На конференції відзнача
лася змістовна робота ба
гатьох первинних організа
цій товариства «Знання», 
зокрема, Кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
локомотивного депо ст. 
Знам'янка, Олександрійсь- 
ського зазоду гірничого 
воску, Сзітлоаодського за
зоду залізобетонних виро
бів, Зззапліаського графі
тового комбінату, колгоспів 
імені Дзержинського Зна- 
м'янського, «Україна» Гай- 
зоронського районів. 
А ЦНАК мають місце (ран

ти, підкреслювали про
мовці,. коли ряд первинних 
організацій веде пропаганду 
економічних, науково-тех
нічних знань і передового 
виробничого досвіду без 
належної системи, на низь
кому науковому і Ідейно, 
теоретичному рівні, без до
статнього зв’язку із кон
кретними завданнями роз
витку даного підприємства, 
колгоспу, радгоспу, істотні 
недоліки мають місце з про
паганді проблем інтернаціо
налізму і дружби народів, в

вечорах, на- 
---- і чита- 

агіт- 
У нинішньому 

навчальному році 
працює 245 на- 

університетів, у 
навчається понад 35

району, наприклад, 
теоретичні коч- 

«СРСР — єдина, 
сім’я тр/даріз», 

народів СРСР — 
зааоюзанмя
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ЛКСААУ проводить огляд- 
комкурс на кращу постанов
ку лекційної пропаганди се
ред комсомольців, молоді, 
присвячений 50-річчю утво
рення СРСР. В області пра
цює школа молодого лек- 
тора-міжнародника, у бага
тьох середніх школах, тех- і 
нікумах також діють школи І 
молодого лектора.
ЦІКАЗИМ був виступ лекто- і 

ра- Олександрійської серед- І 
їїьої школи № S Н. Жарій. Вона ! 
говорила про активні форми 
лекційної пропаганди, які по- ■ 
любились нашій молоді. Це — !
вечори запитань і віднззідсй, ! 
тематичні вечори, диспути.

Лектор Н. Жарій вне.тови-.а : 
побажання узагальнювати і по- : 
ширювати досвід лекційної ро- ! 
боти серед молоді, більш ре- ; 
гулярно проводити семінари- s 
практикуми молодих лекторів.

Тематичні вечори «Ким : 
бути?», «Професія — гор- : 
дість моя», лекторії «Право- і 
ві знання — юним», чигаць- : 
кі конференції «Образ ге- : 
роїв-воїчів в радянській лі- ! 
тературі» — про ці та інші : 
цікаві заходи розповів на _з 
конференції голова прзв- Є 
ління Ґайворонської район- ~ 
ної організації товариства я 
«Знання» І. Мудрий. Зміс- Я 
тонну, дійову лекційну про- я 
паг-знду серед учнів і бать- я 
кіз проводять учителі і г2 
старшокласники богдаиїв- ; 
ської середньої школи Зма- ' 
м’янського району. Про -це < 
делегати дізналися із еисту- . 
пу лектора Героя Соціа.тіс- ; 
тичної Праці заслуженого І 
учителя Української PCP 
І. Г. Ткаченка.

У робот; конференції 
взяли участь І виступили з 
промовами член президії . 
правління • овариства «Знай- : 
ня» Української PCP профе
сор С. К. Зсехсвятськчй, 
секретар обкому КП Украї
ни Д. С. Сиволап. Конфе
ренція обрала новий склад 
правління обласної органі
зації, ревізійної комісії та 
делегатів на з'їзди респуб- 
■Лїхансьісого та всесоюзною 
товариства «Знання».

■♦ ♦ ♦
Відбувся пленум новооб

раного правління обласної 
конференції товариства 
«Знання». Головою правлін
ня обрано доцент® Ф. Г. 
Овчаренка, відповідальним = 
секретарем — О. 1. Саиіна. « 

П. МАРЧЕНКО. І
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20 квітня 1012 року „МОДОДЦІІ КОМ У п АР“ S епюр

З 20 квітня до 10 травня
РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ

СВЯТО КНИГИ

І
НАЙАКТИВНІШИЙ
ЧИТАЧ РАДЯНСЬКИЙ

та ТЕБЕ сьогодні радість 
—- твоя сім'я від

значає новосілля. І най
перше, що ти несеш до 
ТВОЄЇ НОВОЇ СВІТЛИЦІ, — 
то книга. Бо, як каже 

І народна мудрість, дім 
І баз книги — день без 
І СОНЦЯ. А. ти, звісно, хо- 

чеш бачити своє сього- 
I дення, світлим і принад- 
I ним. Воно ж немислиме 

без напруги твоїх робо- 
I чих рук, без високості і 
1 Глибини сміливих помис-
■ ліз, творчого дерзання.
■ І на своїй життєвій до-
■ розі супутником ти аиби-
■ раєш книгу, Вона — пер-
■ ший твій порадник і друг.

Кілька днів тому ко-
■ респондент «Молодого 
І комунара» зустрівся з
■ групою юнаків та дівчат. 

Кожному —- одне запи
тання: «Яке місце в твое
му житті займає книга!».

— Замнелнтсь про свій 
завтрашній день мене по
кликали полум'яні ряцчи 
творів, написан! Горьким, — 
це слова молодого робітни
ка з Ульяновки Миколи 
Івахнюка. — 1 коли мені 
трудно, я роггортаю .н.чгу, 
щойно придбану у магазині, 
чи взяту у бібліотеці.

На робочому столі секре
таря «омітегу комсомолу 
Кіровоградського заводу - 
«Укрсільгосптехніки» Івана 
Книша нове видання про
мови В. І. Леніна на 111 
в’їзді РКСМ сЗавдання спі
лок молоді». А ще — «Ленін 
про молодь», «Кіров про 
молодь», збірники «Спад
коємці революції», «Ми —! 
Інтернаціоналісти».

— .Аякже, без цього не 
можна вирішувати своєї ді
яльності в комсомолі, — 
значимо зауважує ватажок 
Молодих заводчан...

В Кіровоград завітав інже
нер з Олександрійського 
електромеханічного заводу 
Анатолій Шсвелухін. Влаш
тувавши справи в обкомі 
комсомолу, поспішив до 
книжкового магазину...

І отак не тільки він. Ні, 
не лише модну сукню 
ми елегантний костюм 
шукзє юнак або дівчина, 
.приїхавши у велике міс
то. В першу чергу їх ці
кавить адреса книгарні. 
Спостерігаючи таке яви
ще, стає гордісно за на
шого молодого сучасни
ка. Бо книга, як підкрес
лював М. Горький,—най
більш складне і велике 
чудо з всіх чудес, ство
рених людством на 
шляху його до щастя і 
могутності майбутнього.

З 20 квітня по 10 трав
ня на Україні триватиме 
республіканське вес.іяне 
свято книги. Иог-з мн 
стрічаємо з девізом —• 
«Книга на службі миру, 
гуманізму і прогресу». 
Облас г-и код’.ітет комсо
молу, рекомендуючи ком
сомольським активісті« 
сткор’пя міські та район-

ні комісії по організації 
та проведенню свята 
спільно з торговельним*« 
та громадськими органі
заціями і культармійця
ми, закликаїи їх спряму
вати в першу чергу ак
тивну масову пропаганду 
на розповсюдження 
ред молоді 
них видань, 
них 50-річчю створення 
СРСР, книг, 
люють внутрішню і зов
нішню політику 
партії, глибоко показу
ють досягнення Країни 
Рад у комуністичному 
будівництві.

Отже, юний друже, те
бе чекають нові зустрічі 
з книгою в бібліотеці, 
магазині, і 
ярмарках, 
знайомство

се- 
дручова- 

прасвяче-

ЯКІ висвіт-

нашої

на книжкових
Тебе чекає

> з світом, в 
якому ти зробиш ще 
один широкий крок до 
своїх полуднів, до своєї 
зрілості і людської муд
рості.

Уже в раки громадянської війни а 
Радянській країні розгорнулась підго
товча робота щодо створення культур- 
ноосвігніх та наукових центрів, двері 
яких були б широко відчинені для 
народу. Бібліотеки, будники культури, 
театри, музеї, кіно, радіо, преса, ме
режа вечірніх та заочних навчальних 
закладів входили в побут мільйонів лю
дей. Але корінне зрушення давалося 
нелегко. За даними перепису 1920 року 
в європейській частині Росії на 1000 
чоловік населення припадало 330 пись
менних, на Північному Кавказі — 281, 
у Західному Сибіру — 218.

Ліквідувати цю спадщину було «а 
просто.

«Домогтися цього буде кошту
вати, — говори» В. І. Ленін, — 
немалої праці. Ми — бідні люди і 
некультурні люди. Не біда. Було б 
усвідомлення того, що потрібно 
вчитися. Було б бажання вчитися. 
Було б ясне розуміння того, що 
робітнику і селянину навчання по
трібне тепер не для того, щоб при
носити «користь* та прибутки по
міщикам і капіталістам, а щоб по
ліпшити своє життя».

У процесі будівництва комунізму, як 
передбачали основоположники науко
вого комунізму, буде зростати різно
манітність культурного життя, а засо
би до життя, засоби утіхи та удоско
налення здібностей людини у всезро- 
стаючій повноті будуть надаватися у 
розпорядження кожного члена суспіль-

ства. Нині ми бачимо, як збувається 
це Передбачення.

Збільшення матеріальної бази можна 
прослідкувати но багатьох напрямках. 
Величезний потяг радянських людей 
до книги та періодичної преси задо
вольняється широкою видавничою ді
яльністю, небаченим ростом в містах і 
селах різного типу бібліотек.

За загальним визнанням, радян
ські люди — найактивніші читччі 
на земній кулі. Нині в Радянській 
країні працює понад 360 тисяч 
різних бібліотек, фондами яких 
щорічно користується 180 мільйо
нів чоловік. Торік у Радянському 
Союзі було видано понад 1,3 міль
ярда екземплярів книжок. Соціа
лізм покінчив з неуцтвом і темно
тою, зробив здобутком народу всі 
досягнення культури та науки.

За великими показниками радян
ської бібліотечної справи та інших до
сягнень культурної революції стоїть 
величезна організаторська діяльність 
Комуністичної партії та Радянського 
уряду. Нагадаємо, що о 90-х роках 
минулого століття серед населения ві
ком від 9 до 49 років було лише 23,-1 
процента письменних, а серед жінок — 
10,6 процента. Ще більш разючим було 
становище в народів окраїн. Так, серед 
киргизів нараховувалось лише 0,6 про
цента письменних, серед туркменів та 
якутів — 0,7, серед казахів — 2 про
центи і т. п. Десятки народностей вза
галі не мали своєї письменності.

радянській владі довелось повніти . 
З найелементарнішого з того, щоб 
прилучити десятки МІЛЬЙОНІВ людей ДО 
букваря, навчити їх читати газету, 
книжку, дати їм пайслемснприіші 
знання. Це завдання шірішувалодь » 
істинно революційним розмахом. Ісрс^ 
лікнепи (школи ліквідації неписьмен
ності) за період з 1923 по 193!) роки 
пройшли понад 50 мільйонів чолзаік.

Ліквідувавши за короткий історичний 
строк успадковану від царизму не
письменність населення, Радянська 
держава створила умови для швидкого 
зростання освіченості свого народу. 
Якщо за даними перепису 1939 року, 
серед працюючого міського населения 
СРСР осіб з середньою (повиою та не
повною) і вищою освітою було 24,2 
процента, а на селі лише 6.3 процента, 
то перепне, проведений о 1970 році по
казав, що середню та вищу (повну та 
неповну) освіту мають вже три чверті 
трудящих міста та половина трудівни
ків села.

Лад капіталізму та йою породжен
ня — колоніалізм — винні о тому, що 
досі в світі, з основному в слабо роз
винутих країнах, нараховується майже 
800 мільйонів неписьменних чоловіків 
та жінок, тобто понад одну третину , 
всього населення. Для США, Італії, 
Англії та інших капіталістичних кріїн 
1 донині характерна, по суті, класово- 
станова система освіт.

В соціалістичному суспільстві скла
дається єдина для всіх соціальних 
груп культура — загальне надбання 
робітників, селян, інтелігенції. Вона 
інтернаціональна за своїм змістом. 
Інтернаціоналізм соніалісівчної куль
тури згуртозув й об’єднує всіх трудя
щих незалежно від їх національної та 
расової приналежності. Перемога со
ціалізму в СРСР знищила споконвічний 
розрив між культурою та народом. 
Книга стала постійним супутником 
кожної радянської людннп.

Іван СЛОБОДЯНЮК, 
доктор історичних науч.

СВІТЛО

З МУДРІСТЮ
НАШІ ДАВНІ
ЗНАЙОМІ

Щодня до магазину заходять мої 
давні знайомі. Власне, більшість з них 
я знаю лише як постійних передплат
ників книг, але ці люди здаються мені 
добрими, розумними. Адже книга зав
жди підносить людину, облагороджує 
думки і прикрашає її.

Вчителька Людмила Кодак часто ви
ходить із магазину з важким пакунком 
книжок. В картотеці передплатників на 
її ім’я заведено дванадцять карток! 
Людмила одержує багатотомну «Істо
рію радянської багатонаціональної лі» 
тератури», «Коротку літературну енци
клопедію», десятитомний «Словник ук
раїнської мови», «Бібліотеку *
літератури», зібрання творів 
Горького, Панаса Мирного, 
ноз’яненка, Василя ґ.

всесвітньої 
Максима 

______  ______ Квітки-Ос- 
нов’яненка, Василя Кучера та інших 
письменників. Думається, що навчатись 
У такої вчительки легко і цікаво, адже 
вона так багато знає?

Частий гість у нас і Сергій Серпиозмч 
1 •Пиновичэнко, секретар парткому заво- 

пЧвраоял зірка». Вражав різмооіч-

ність його інтересів. Адже зін перед
плачує і дзохсоттомну «Бібліотеку все
світньої літератури» і вісімнадцятитом» 
ник «Пам’ятників світозого мистецтва», 
філософські твори Платона і худочені 
твори Жорж Санд.

Наші постійні передплатники — це 
люди найрізноманітніших професій. Ви
кладачі інститутів Павло Георгійович 
Арабаджі і Анатолій Нифонтович Люб- 
ченко, молоді кіровоградські літерато
ри Володимир Базилевський, Валерій 
Юр’єв і Володимир Чабаненко, робіт
ники Сергій Рускевич та Лариса Сиве- 
рина, багато комсомольських активістів. 
Але справа, мабуть, не в професії, бо 
книгу люблять всі.

Можна безкінечно перелічувати довгий 
списон книг, які майже щотижня при
носять додому наші давні знайомі. Ба
гато з них навідуються до нас вже ро
ків зо двадцять, інші сьогодні прийдуть 
зперше. Мине деякий 
впевнено переступатимуть 
зину, бо 
чекає книга, 
радість.

час, і вони 
поріг мага- 

знатимуть, що на них 
знатимуть, що на них чекає

В. КОМПАНІЄЦЬ,
продавець книжкового магазину 
«Передплатні видання».
м. Кіровоград. І

твого
Дві сили найбільш успіш

но сприяють вихованню 
культурної людини: мистец
тво і наука. Обидві ці сили 
з’єднані в книзі.

М. ІГорький.

Ф ОГО ВЕЧОРА с сім'ї Курбатовик ніхто 
не включав телевізора, не слухав радіо

передач. Петро Сергійович, переглянувши 
свіжі газети, схилився над столом і зітхнув: 

— Я розумію їх, цих в'єтнамських хлоп
ців. Земля горить, а вони живі. І стоять за 
своє святе діло. А ми... Як ми чекали сво
го тихого дня і теж йшли крізь полум'я.

Та н згадав Ленінград, бої з озвірілими 
фашистами, які наближались до міста.

І раптом донька:ДЕНЬЗУСТРІЧЕЙ — А я зятю 
вірші По око-
ф'ева і Ро.’кдс- 
ствепськ о 
Теж про Ле
нінград і — 
нінграднів. 
мудро і сердеч
но написано!

г о.

ле-
Як

Та й зчову до батька:
— Тобі більше відомо, хто з письменни

ків писав про ті бої, про оборонців міста. 
Нагадай. Я завтра піду до бібліотеки і 
принесу все, що там є.

Римма Курбатова — медсестра третього 
дитячого садка в Олександрії. А ще вона 
секретар комсомольської організації до
шкільних дитячих закладів міста. Просту
ючи вранці па роботу, дівчина завжди за
ходить до книгарні.

Оглянувши малюків, медсестра дзвонила 
своїм подругам по телефону:

—- Є пропозиція — на тому тижні обго
ворити збірник «Комсомол і підлітки». При
сутні мають бути не лише комсомольці, а 
й всі молоді вихователі дитячих садків.

— Оце дивний! — раптом озвалась заві
дуюча садком. — Ми ж. здається, домов
лялись повести розмову про книги Сухо- 
млинського.

— До цього ми вите готов!. Всі вихова
телі перечитали їх. зробили потрібні запи
си. Я вже домовилась з педагогами деяких 
шкіл — вони теж будуть присутні.

Знайшовши вільну годину, дівчина спі
шила в книгарню. Відібравши погрібні 
брошури з питань медицини, зупинилась 
біля полиць, де розташовані нові видання 
українських письменників. Першою до її 
рук потратила «Тронка» Олеся Гончара...

І отак часто-густо. Для цієї, пк і для ін
ших комсомольських активістів міста, кни
га займає неабияке місце в хінні. З неї 
починається її особисте і громадське...

М. ВІНЦЕВИЙ.
Па знімку: Р. Курбатова.

Фото В. Ковпака.

ВИХОВАННЯ у дітей навичок 
самостійного оволодіння знан

нями значною мірою зале
жить від виховання культу
ри читання, роботи над кни
гою та аналізу прочитаного. Учні 
повинні пміти працювати з ко салага
ми., картотеками, дозідинк іми. по
кажчиками. бібліографією. І в цьо
му пашим юним друзям сприяють 
культармійці.

Гаґіпоропська дитяча бібліотека 
дспомагае школам в організації 
циклу бібліотечних уроків за спе
ціально розробленою тематикою. 
Уроки дають дітям чітке уявлення 
не тільки про систему каталогів і 
картотек у бібліотеках, а Г< про 
систему бібліографії в СРСР. В 
школі вчіться, як користуватись до
відниками до літератури з різних

«УРОК
ЧИТАННЯ»
В БІБЛІОТЕЦІ

• ШКОЛЯРІ 
СКЛАДАЮТЬ 
ЗАЛІК
З БІБЛІОТЕЧНОЇ 
ГРАМОТИ

галузей знань, підбирати лігарату- 
ру до певної теми, як писати апо- 
таиії. рецензії на книш.

Певний досвід роботи в ціюму 
напрямку є в Гайворонськііі серед- 
ній школі Я» 5. Більшу частину цих 
уроків проводять вчителі, виховате
лі груп подовженого дня. Копт- 
роль за ЦИМ ЗДІЙСНЮЄ шкільний 
(л< ліотскар. Обов'язковими е прак
тичні заняття п бібліотеці тя згліки 
п? пройдепому курсу, а шпіи — 
загйльпошкільїіі бібліографічні кон
курси. бібліотечні олімпіпдн. В та
кому змаганні виявляються сильні
ші, школярам видаються посьідчеп- 
нз Інструктора з питань бібліотеч
ної, скрапи.

Усю цю роботу сппямовуе ШЮЛЬ- 
ПНЯ бібліотокср Наталка Коро- 
мгпська.

Дещо інакше пропагуються біб- 
.нотечпобібл’отрафічпі знаная з се- 
решчл школі N. 2. яка працює в дві 
-міин. Переважна більшість уроків 
проводиться в приміщенні дитячої 
біб,.іо"скн. Гут до послуг висту
паючих І слухачів _ довідники, ка- 

< Іблюграфічиі показникиталогп, 
тощо.

>г. брат час для 
уроків? Це. 
ПС ДКОЛГRTЦЯ кожної 
бажакпі можна 
і-гпп^тГ,,а&11’ в літератури,
піт» пн'ЛЄгК: Та,:іІМ ',,,ном не оя°- 
ПІГГ.І пси Се.> винятку ДІГЄЙ. Ду.

ШС Л0ЦІЛ!’,,ітЄ проводити 
..зняття в голннп плзлкласио о чи
тання, передбачені шкільною про
грамою. та в позаурочні години як 
це робиться в СИГ Я? 2.

ПпищеАЛсния біблІо генно-бібліо
графічних знань, звичайно, було I 
е безпосереднім завданням бібліо
теки. Але Інтереси справи ппмага- 
готь розумного поєднаний бібліо
течних • шкільних форм роботи. 
Гірпціппики бібліотеки можуть по
дати чималу допомогу учителям у 
доборі літератури для занять, не 
ктсучн вже про формування та 
»ÄS*** 

Ä’Ä&R 

якими "мої! ГЄДКТК окремі’к УРОЯШ. 
"е"ь, ,KS с/‘°Р11статись і вчи-

, І- ГОНЧАР,
завідуюча Гайвороиською 
районною дитячою біб
ліотекою,

— .„..і проведения 
це. безумЬвпо. вирішує 

•■Л школи. При 
використатіг фа- 

годпии а літератури,
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У ДОБРИХ
СПРАВ
КІНЦЯ
НЕМАЄ
О ІОНЕРИ сімдесятих років продовжу- 
“ ють кращі традиції юних ленінців 
усіх поколінь. А ці традиції склалися 
у кожній школі, у кожній піонерській 
дружині. Головне, не забувати про них, 
вміти підтримувати корисну ініціативу, 
захоплюватися цікавими справами.

Своє завдання піонерія міста Олек
сандрії вбачає в успішному опануванні 
знаннями. Всі піонерські загони —активні 
учасники маршруту «В країну знань».

„МОЛОДІШ КОМУНАР“-

84 загони навчаються без двійок, біль
ше двох тисяч піонерів мають добрі і 
відмінні оцінки. Але не в характері піо
нера заспокоюватися. «Всі піонери міс
та повинні вчитися на совість» — так 
вирішили збори піонерського активу, 
так стоїть питання в кожній піонерській 
дружині. .

Добре вчитися, виростати справжніми гро
мадянами своєї Вітчизни, — за таким зако
ном живуть піонерські дружини нашого мі
ста. Важливе місце в роботі піонерських ор
ганізацій займає вивчення Директив XXIV 
з’їзду КПРС, екскурсії на заводи і фабрики, 
новобудови п’ятирічки, зустрічі з передови
ками виробництва. Лише тут наочно' переко
нуєшся у величі завдань, які стоять перед 
радянськими людьми.

У піонерів багато друзів. їхніми гос
тями бувають і старі більшовики І. С. 
Пшеничний, Г. М. Савченко, І. Ф. Не
стеров, Герої Соціалістичної Праці Д. О. 
Білолапотков, І. Т. Чирва та інші.

Справжніми і надійними друзями пі
онерів стали і вожаїі-виробничники — 
комсомольці Микола Тиква і Зіталій Чу
гун з електромеханічного заводу, Люд
мила Гром, Олександр Меткий, Віктор 
Макаренко з Головківського вуглероз
різу, Людмила Вдовенко з рудоремонт
ного заводу, комсомольці тресту хКі- 
ровоградвуглебуд» та інші.

Своєю працею на виробництві, пове
дінкою, громадською активністю во- 
жаті-виробничники стали справжнім 
зразком для наслідування, вони допо-

ведуть з багатьма 
Надходять листи з 
інших міст Радяи- 

героїчнс минуле 

снили заочні екскурсії по містах-героях. Піо
нери дізналися про подвиги радянських лю
дей, про діяльність піонерських організацій 
...--------- »_ ------- .------ 3 учасниками битв,

проведення екскурсій 
мі-

магають виховувати у піонерів кращі 
риси радянської людини.

З весною прийшли до піонерів міста 
і турботи про зелені насадження. До 
50-річчя піонерської організації вони 
готують подарунок — піонерський 
сквер. Надіслали піонери зелені сад
жанці і своїм казахським друзям, на 
півострів Мангишлак, 
ченківському саду.

Л дружбу олександрійці 
піонерськими дружинами. 
Москви, Одеси, Бреста за 
сі.кого Союзу. Вивчаючи . .г____
Батьківщини, всі піонерські дружини здій- 

нери дізналися про подвиги радянських лю- 
1. ". . ./ • ' --------------*
міст-героїв, зустрілися 
записали їх спогади.

Звітом дружнії про 
стало свято «На бойовій перекличці 
ста-гсрої СРСР». Цікаво пройшло воно _в пі
онерських дружинах шкіл № 2, 6, 10, 18.

19 травня — День народження чер- 
воногалстучної піонерії. Будуть підбиті 
підсумки корисних справ на честь юзі- 
лею.

Але цей день стане і початком нових 
піонерських зачинань, пошуків. Адже 
піонерія завжди на марші.

Р. МЕТКА, 
зав. шкільним відділом Олексан
дрійського міськкому комсомолу, 
голова міської ради Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. 
Леніна.

подарунок Шев-
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«молодь» — 
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«Тільки в праці разом з робітниками і се
лянами можна стати справжніми комуніста
ми» ЦІ слова В. І. Леніна стали епіграфом 
до збірника «Юні ленінці», випущеному ви
давництвом ЦК ЛКСМУ «Молодь». Сюди 
увійшли документи і матеріали з історії піо
нерського руху на Україні; Вони систематизо
вані в хронологічній послідовності у чотирьох 
розділах. Книга адресована піонерським і 
комсомольським працівникам, педагогам, усім, 
хто бере активну участь у житті червоиогал- 
стучної гвардії.

Хорошим подарунком шкільним активістам і 
вожатим стане ще одне ювілейне видання 
«Ростіть комуністами». Тут зібрано статті і 
виступи Н. К. Крупської, одного із зачинате
лів піонерського руху в нашій країні, звернуті 
до дітей. Надія Костянтинівна пише, яким по
винен бути юний ленінець, учень радянської 
школи, радить школярам, як краще вчитись, 
поєднувати навчання з громадською роботою, 
якими корисними справами допомагати стар
шим. ,

До 50-річчя Гісесоюзпої піонерської організа
ції імені В. І. Леніна у цьому ж видавництві 
вийшов також збірник «Червоні квіти» — 
антологія піонерської поезії І прози 20—30-х 
років. У ньому подано твори 150 авторів. ,

(РАТАУ).

Праця і звитяга радянського народу, ного минуле 
і сьогодення —- ось теми нещодавно відкритої в ху
дожньому салоні Кіровограда виставки художників 
В. С. КОЛІСНІЧЕНКА та Л. Л. ХОДАК. Свій доро
бок митці присвячують знаменній даті — 50-річчю 
з дня утворення СРСР.

Фото М. Тернавського.

ПЕРЕД НОВИМИ
СТАР Т А МИ,

В лавах Світловодської міської 
ради ДСТ «Авангард» біля шести 
тисяч членів, які, працюючи на 
підприємствах та установах, удо
сконалюють свою спортивну май
стерність у 15 колектиеах фізкуль
тури. Ясно, що для проведення 
оздоровчої та масово-фізкультур
ної роботи серед трудівників по
трібно мати свою спортивну базу. 
Тому саме на її створення і зосе
реджена увага керівників підпри
ємств, широкого громадського ак
тиву. Будують свій стадіон фіз
культурники колективу «Чайка», 
успішно взодять в дію першу чер
гу спортивного комплексу мета
лурги, діє новостворений ШЗХОЗО- 
шашковий клуб...

Про це і велася моєа на пле
нумі Світловодської міськради 
ДСТ «Авангард».

Відрадно, що досягненню спортив
ного удосконалення трудящих сприяє 
спартакіада, присвячена піввіковому 
ювілею СРСР. Вона проводигь-я у два 
стани. Закінчився перший — зимовий. 
Після проведених шести видів спорту 
перед впевнено тримає фізкультурний 
колектиз «Чайка», де інструктором 
Н. А. Голуненко. Тут кожний другий 
виробничник — учасник змагання. Ак
тивісти ведуть широку пропаганду віт
чизняних спортивних досягнень, від
мінно афішують всі масові заходи, ви
пускають фотомонтажі та фотовітрини, 
в яких висвітлюють хід та підсумки 
змагань. Цей колектив прийняв звер
нення до всіх спортсменів міста ще 
ширше розгорнути фізкультурно-масо
ву роботу серед трудящих. Добрі успі

хи у спорті і в світловодських мета
лургів, енергетиків.

Розпочалися старти єесняно-літ- 
нього етапу спартакіади. Остаточ
ну перемогу в ній здобуде той 
колектив, у якого фізкультурни
ками стане більшість працюючих 
на підприємстві трудівників. Ма
сова участь трудящих у спорті — 
найважливіший критерій. Він буде 
основним і у питанні здачі норма
тивів для одержання відзнак но
вого комплексу ГПО, у членстві 
товариства «Авангарде.

Нові старти, на які вийдуть лег
коатлети, футболісти, плавці, чис
ленна когорта інших спортсменів, 
розпочнуться масовим фізкультур
ним парадом в день свята Пере
моги, врученням нагород призе
рам зимового етапу змагань.

У червні, вперше в Світловодську, 
міська рада ДСТ «Авангард» буде 
проводити фізкультурну спартакіаду 
під девізом «Здоров'я — кожному тру
дівникові!». Щоб участь в ній була до
ступною для кожного, хто навіть но 
займається спортом, вона проходитиме 
за спрощеними правилами з 8 видів 
фізкультурної програми. Серед них: 
спортивне рибальство, туристські похо
ди вихідного дня, виробнича гімн істи
на, шахи, плавання, тощо.

Мета цього важливого заходу — 
заохочення до занять фізичкою 

'культурою щонайбільшої кіль
кості трудящих. Цьому сприятиме 
і введення нового комплексу ГПО.

Міська рада ДСГ «Авангард»
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ставить комплекс стержнем зсієї 
своєї роботи по фізичному загар-
туванню трудівників. Вже складе
но конкретний план прийняття 
норм від фізкультурних працівни
ків та тренерів. На підприємствах 
табельники склали списки праців
ників різних вікових груп, акти- 
вісти-фізкультурники проводять
роз’яснювання основних лоло-
жень комплексу, виготовляється 
необхідна наочна агітація. Широко 
розгортається робота по підготов-
ці громадських інструкторів та 
суддів по спорту, по організації 
змагань з комплексу ГПО. Так у 
кар'єроуправлінні виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобудін-
дустрія» створено штаб прийняття 
норм, до якого ввійшли представ
ники профспілкової та комсомоль
ської організацій, адміністрації 
підприємства.

/Лине небагато часу, і тисячі 
трудящих, гартуючи себе у спор
ті, відчуваючи насолоду у занят
тях фізкультурою, переконаються 
у великій користі всіх заходів, 
направлених на поліпшення здо
ров’я і працездатності.

І. КАРА HT, 
вчитель Світловодської СШ 
№ 8..

м. Світловодськ.

І П’ЯТЕРО ВІДВАЖНИХ
Дніпропетровськ. (РАТАУ). З теплотраси, яка 

проходить через подвір’я будинку № 14 по вулиці 
Гулі Корольової, вихопилась величезна шапка чор
ного диму. Горіли ізоляція і смола на трубах кому
нікацій. їдкий гар вмить досяг квартир. За кілька 
хвилин у боротьбу з вогнем вступили пожежники. 
Обслідування місця пригоди дало невтішні резуль
тати: щоб дістатися самого вогнища, треба розкри
ти 50 метрів бетонних траншей.

Допомогти пожежникам визвалися учні середньої 
школи № 3 Ігор Куланов, Сергій Сірко, Юрко Коно
валов, Андрій іМоскальов та Ігор Красильников. 
Двоє комсомольців і троє піонерів. Старшому злих 
— 17 років, молодшому — 12. Мідно тримаючи про
типожежні шланги, хлопчаки один за одним спусти
лися під землю. Кожний крок долали з труднощами. 
У Кулакова зайнявся одяг, у інших хлопців вогонь 
торкнувся волосся. Доводилося по черзі обливати 
один одного водою. Коли позаду лишилося 50 труд
них метрів, прохід раптом звузився так, що далі 
довелося пробиратися поповзом. На вісімдесятому 
метрі дісталися, нарешті, вогняного валу. Стоячи 
по пояс у воді, вступили в поєдинок з полум'ям. Че- 
чез п’ять хвилин пожежу було погашено. Завдяки 
мужності хлопців врятозаио великі матеріальні цін
ності.

Школярів нагороджено грамотами, подарунками.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 21 квітня. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Коїьоро- 
ве телебачення. Для дітей. 
«Умілі руки». (М). 10.15 —
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Залізний по
тік». (ЛІ). 12.00 — «Цілини
землі якутської». Прем’єра 
документального телефільму. 
(Якутськ). 12.30 — Концерт 
Державного симфонічного ор
кестру Союзу PCP. (ЛІ). 13.25. 
— Новини. (ЛІ). 16.45 — Про
грама передач. (Кіровоград). 
10.50 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 17.00 — Урочисте 
засідання, присвячене 102-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Концерт. Тран
сляція з Кремлівського Пала
цу з’їздів. (М). 20.10 — «Това
риш КаЛІЛЗ». Прем’єра доку
ментального телефільму. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Художній фільм «Лю
дина з рушницею». (ЛІ). 23.00 
— Кольорове телебачення. 
Концерт колективів художньої 
самодіяльності. 23.45 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Урочисте засідання, присвяче
не 102-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Концерт. 
Трансляція з Палацу культу
ри «Україна». По закіичеи-.

НМШ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 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.
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ні — інформаційна програма 
«Вісті». (Київ з включенням 
Кіровограда). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Телефільм «Товариші нащад
ки». (К). 22.30 — Вечірні но
вини. (К).

СУБОТА, 22 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.30 
— Новини. (М). 9.45 — П. Чай- 
ковськнй. Четверта симфонія. 
(М). 10.30 — «Здоров'я». На
уково-популярна програма, 
(М). 11.00 — «Музичний тур
нір». (М). 12.00 — «Наука сьо
годні». Науково-пізнавальна 
програма. (ЛІ). 12.30 — Кольо
рове телебачення. Мультфіль
ми для дітей, «Лист», «Петя 1 
Червона Шапочка». (ЛІ). 13.00 
— В ефірі «Ліолодість». «Го
ризонт». (Ленінград). 14.00 — 
Новини. (М). 14.05 — Худож
ній фільм «І був вечір, і був 
ранок». (М). 15.30 — Проблеми 
управління народним госпо
дарством на основі застосу
вання с коном Іко-матсматнч них 
методів та обчислювальної 
техніки. (М). 16.00 — Кольоро
ве телебачення. Концерт ра
дянської пісні. (ЛІ). 16.30 —
«Міжнародна панорама». (ЛІ). 
16.55 — Кольорове тслебаїсн- 
ня. Чемпіонат світу з хокся. 

С.РСР — Швсці.і. (Прага). 
19.10 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Кремлів
ські куранти». (М). 20.45 — 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з хокся. ЧССР — 
Фінляндія. (Прага). 23.00 — 
Концерт російського народно
го оркестру їм. Андреева і хо
ру ленінградського оадіо і те
лебачення. (Ленінград). 23.45 
— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАЛ1А. 10.30- 
Для дітей. «Зірниця». (Чер
нівці). 17.30 — Програма пере
дач. (К). 17.35 Інформаційна
програма «Вісті». (К). 18.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Карпати». 
(Львів)., 19.45 - «Чиста кри
ниця». (К). 20.35 - «На добра- 
ніч, діти!». (К). 20.45 - Про- 
грама «Час*.-(М). 21.15 — Ху- 
дожній фільм «Крізь крижану 
імлу». (К). 22.35 - Вечірні но
вини. (К).

НЕДІЛЯ, 23 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран- 
нова гімнастика для ліг.чі 
(ЛІ). 9.15 — Новини. (М). 9,зо

Для школярів. «Будить- 
пик». (М). 10.00 - «Товари - 
для народу»-. (М). ю.зо - 
«Музичний кіоск». (М) ноо 
_ Для юнацтва. Телевізійний 
клуб «Шукачі». (М). 1145 — 
Кольорове телебачення. «Біти 

джерел передвижництва» (ЛП 
12 15 - Новини. (М). 12.20 — 
«Сільська година». (М). 13.15 
""..Л’ж ПОІ,1ІО Радянської Лі). 
п і \Й,0Ту’$°нцеРт- (Чер чіа. 
ці). 13.4ч — Кольорове телебл- 
чення Мультфільми для дь 
теи. (ЛІ). 15.00 — «Людина і 
закон». (М). 15 15 - «Всесо
юзний крос на приз газети

«Правда». (Кишинів). 16.15 
Телевізійний народний універ
ситет. (ЛІ). 17.60 — Кольорово 
телебачення. «Клуб кіноподо» 
рожей». (М). 18.00 _ Теле»
журнал «Старт». (К). 18.30 -А 
Концерт. (Кіровоград на рсс« 
і'.Їпа канськс телебіченнії)’, 
и.ОО — «Па меридіанах- Ук- 
раїнн». (Київ з включенням 
Кіровограда). ю.зо — д<і 
50-річчя утворення СРСР.’вДо« 
нецькі самоцвіти». Концерт« 
конкурс художньої самодіяль« 
пості. (Донецьк). 20.45 — «На 
добраніч, діти!'». (К). 21’00 -4 
Програма «Час». (М). 21.30 Ц 
В ефірі — «Молодість*..«Ал» 

ми шукаємо таланти»1, 
внни(М)°ВГраЛ^ 23,30 ~ Н°’

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.60 — 
«і-кран молодих». «Харків 
студентський». (Харків). 17.30 
— «Піонерський салют». (За- 
гм»Жк>^п І8,0П ~ Новини. 
,n.v 8’ 0 — ’мУЗИка,|ти на» 

/ « ? Сср’ііі Прокоф’єп.
■’/ Відкритий урок»і 

орчнії вечір Ленінградського-», 
2?П(1,)У 'пІОГО глядача- (МІ. 
21 in І пР°г?а7а <1Час>- 
СРСР </п ІВО;.РІ',,,Я Утворення 
пій/. в С,ї!7 єдиній». (Латі 
пінське телебачення). 23.00 
Вечірні новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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