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СВОЇ молоді осени во- 
пи зустрічали під 

червоним розкриллям бо- 
нових прапорів, юність 
свою вони пронесли крізь 
тривогу буремних літ. 
Кожним подихом, кож
ним биттям своїх неспо
кійних сердець вони бу
ли в найвищих людських

Він, генерал у відставці з низкою бойовик орденів. Він веде юна
ків до місць, де в буремну свою молодість громив ворогів рідної Віт
чизни.

І він, герой труда, повідає сьогодні топим яро подвиг. Але то 
вже — подвиг у праці. Та 1 меч і чересло служать одному — щастю, 
мирній годині, могутності Країни Рад.

* Фото В. КОВПАКА.

стремліннях. Бо. хотіли, 
аби наша доля була світлою і щасливою. Сьогодні ми 
стоїмо перед ними, нашими ветеранами, і віддаємо 
шану за їх велике сходження. Задивляємось в їх 
мудрі очі, заздрісно споглядаємо на золото їх орде
нів. І з уст наших звучать пристрасні слова;

— Будемо схожі!

БУДЕМО

мн хочемо наслідувати своїх батьків у всьому. Бо 
• діти, спадкоємці тієї слави, якою освітилось все їх

' Так,
МН, ЇХ 
життя.

• Впав на Перекопі червоиоарміець. і народився повнії день, 
п якому постала у всій величі людина праці. Гарячий метал

; зупиняв серця Матросозцх, пішла з свого молодого світання 
горда Зон. 1 теж заради того, щоб уже ніколи не топтав' УРАЛ ьдул. * ІС/П аауидн ІМі и, іции у ЛІ* НІКиЛ.. ......   -
чужинець квіт нашої землі. В напрузі робочих рук наші 
батьки знову принесли окрасу отчому дому, принесли на за- 
цолошене поле щедрість. Так народжувалась їх слава.

У зв’язку з 60-річчям га
зети «Правда», засповамбі 
В. І. Леіцннхг, і відзпачз.очи 
її видатні заслуги в кому 
иісти'щому вихованні тру
дящих, пропаганді марксиз- 
му-ленінізму, мобілізації ра
дянського народу на вико
нання завдань господар
ського і культурного будів
ництва, нагородити газету 
«Правда» орденом Жовтне
вої Революції.

Голова Президії 
Верховної Ради СРСР.

М. ПіДГОРНИИ,
Секретар Президії

Верховної Ради СРСР. 
М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль,
4 травня 1972 р.

І ось ми пройшли тими шляхами, де полум'яніли 
прапори революції, де падав боєць, не зронивши своє 
знамено, де труд переростав у красу. У своїх шерен
гах під час цього походу об’єднались понад 60 тисяч 
комсомольців і молоді Кіровоградщини. А завтра ці 
юнаки та дівчата, повернувшись з далеких і близьких 
дорії-, зберуться на обласний зліт.
.3 кожного району, кожного села і міста вони привезуть 

рапорти про свої пошуки, свої діла. Робітники Світлоподська 
згадають про мотопробіг до міст-тероїв, комсомольці Олек
сандрії повідають про ті місця, де в грізні роки минулої 
війни громили ворога воїни 8-го механізованого корпусу. 
Школярі Онуфріївни одкриють літопис, в якому оповідається 
про подвиг Олексія Калюжного та Анатолія Комара. Молоді 
хлібороби Єградківки скажуть, як вони налагодили зв'язки 
з воїнами, що визволяли їх село од фашистів. 1 найбільш 
крагнбмовміїною буде в пнх згадка про Андріана Захарови
ча Акнмепка, генерала, який тричі побував уже в Єгрлдків- 
ці. В роки громадянської війни — вперше, потім — п 1944, 
а .оце заві гав, коли п селі одкриаалн пам’ятник поїнам- 
вцзволнтелям.

ЗА ЧАС проведення походу молоді по місцях рево
люційної, бойової та трудової слави радянського 

народу юнаки та дівчата області подбали, про від
криття 137 музеїв, кімнат і кугочків, у яких зібрано 
матеріали про бойові і трудові подвиги наших бать
ків:’ Збудовано також 19 пам'ятників воіиам-зе.мля- 
кам, воїнам-визволитетям.

Серед матеріалів, що їх завтра привезуть на зліт, — чис
ленні стенди, кінофільми, макети пам’ятників; нові комсо
мольські пісні. З Ульяновки, наприклад, активісти привезуть 
кінострічку «Пам’ять». Цс розповідь про те, як молодь 
району вшановує тих,' хто героїчно боровся з гітлерівцями 
її роки Великої Вітчизняної війни. Кіровот радський компо
зитор Кім Шутенко разом з поетом Георгієм Щербиною 
прислав на конкурс три пісні — «Десантники», «Бойоза зір
ниця» та «ЮнІсТЬ моя». Про будні іенарміііців розповість 
стенд з Світловодської морської' дитячої флотилії...

На XVI з'їзді ВЛКСМ відзначалось, що похід мо
лоді по місцях слави батьків став справді масовим 
патріотичним рухом, який спрямований па виховання 
у юнаків і дівчат ідейної переконаності, вірності Ко
муністичній партії Радянського Союзу, підвищенню 
громадської і трудової активності, готовності ло за
хисту Вітчизни і завоювань соціалізму. Рапорти 
учасників завтрашнього зльоту. їх діла і помисли 
свідчать, що саме ці риси характеру молодої радян
ської, людиги привели юнь до трудового та ідейного 
гарту. І нині, стаючи під червовим розкриллям пра
порів перед ветеранами війни і праці, біля обелісків, 
знову промовляємо: ' •

— Паша дорога сходиться з шляхами вашої боно
вої і трудової слави.

! ОЖИЛИ ІМЕНА
Урочиста тиша біля обеліска. Ні ньому викарбуза.і. Імена тих, х;з в 1911 році 

загинув, визволяючи українське село від ворога.
Коли о Одеси, на запрошення «червоних слідопитів» і комсомольців села приїхав 

Пантелеймон Микитович Глухий, віч довго сто пі перед обеліском. І ЗЗ-' .ЧГЛІ імена 
оживали, вставали перед ним вічно молоді обличчя його побратимів, з якими він 
ходив у атаку...

Пантелеймон Микитович довго розповідав про визволення села від німецьких за
гарбників,

Такі зустрічі в «червоних слідопитів» Люшневатської восьмирічної школи непооди
нокі. Школярі поставили перед собою завдання діміатнся, які військові частини виз
воляли село, ведеться пошук солдатіг.-визвслителіз. Пдуїь листи від піонерів школи 
в Бпшкирію. Казахстан, Красноярський край.

Тісний контакт у «червоних слідопитів» із односельчанами. З їх допомогою вда
лося установити імена шести досі невідомих солдатів. Часті гості піонери і. в сім'ях 
інвалідів Великої Вітчизняної війни та п сім'ях загиблих воїнів. Тісний зв'язок три
мають слідопити з своїми земляками, які перебувають аараз V рядах Радянської Ар
мії.

А КОЛИ гості приходять у школу, їх в першу чергу ведуть до кімнати бойової 
слави, де на стендах, фотоїрафіях, інших документах відображені події Великої 
Вітчизняної війни. Гут проводяться і'роки історії, бесіди про дружбу народів Радян
ського Союзу, Про героїв праці, трудові звершення земляків.

І на видному місці я кімнаті бонової слави виставлені дні ірамоти райкому ком
сомолу і грамота Ці; ЛКСМУ за активну участь у Всесоюзному поході по місцях 
слави бзтьків.

А. ГЕЙКО, 
перший секрегзр Голованівського РК ЛКСМУ,

«НА ТЕ НАМ ЮНІСТЬ ДАНА»
Так називався вечір, який організува

ли ми в школі. Це — один з багатьох 
вечорів, влаштованих під час проведен
ня Всесоюзного походу по місцях слави 
батьків.

-Учасники походу вивчають матеріали 
про партизанський рух на Кіроаоград- 
щмні, розшукують сім’ї бійців, що по
лягли в боях за визволення Маріоіва- 
пінки під фашистів, йдуть шляхами боїв 
»4-ї гвардійської Звенигородсько-Берлін- 
ської стрілецької дивізії, яка звільняла 
Олександрійщнну, зустрічаються з вете
ранами ударної праці.

«Юні слідопити» побували в Москві, 
Ленінграді, києві, Полтаві та Карпатах. 
А влітку минулого року делегація шко
ли їздила на кордон — ні заставу іме
ні Г. Г. Самохвалова, -нашою земляка, 
який геройською смертю поліг там в бо
ротьбі з ворогами Країни Рад,

Скільки було хвилюючих зустрічей не
забутніх вечорів-спогадів, скільки * н’езн» 
друзів шлють зараз теплі листи! Вони 
надходять до кімнати революційної; бо
йової і трудової слави, яку створено ч 
школі, Тут працюють три секції: ’ «чер-

воннх слідопитів», листування та ек
скурсоводів.

Листи, як і інші матеріали, що їх зби
рають активісти походу, це зникають 
безслідно в архівних чеках. їх викорис
товують учнівська лекторська група та 
шкільна кіностудія. •

В кімнаті слави, яку ми створили, збе
рігається чимало речей та Історичних 
матеріалів. Але не можна говорити про 
ці реліквії, як про звичайні музейні ек
спонати. Кожен з них має свою Історію, 
своє жятгя, в яке ми вдивляємося з особ
ливим душевним хвилюванням. Тому і 
«слідопити* наші захоплені роботою. Ад
же вони, вивчаючи історію, зустрічаються 
з героїчною юністю батьків, з тими, хто 
вмирав Із мрією про щастя, хто з цією 
мрією йшов на трудовий подвиг,

в. ПАВЛО», 
секретар- комсомольської орга
нізації Мартоінанівської серед
ньої школи.

Олекс анд рі йськ и й ра Аон.

г» .

Ь-

ЗВАННЯ
Микола Новиков, секре

тар комсомольського ко
мітету Головківського вуг
лерозрізу, звик до постій
них відвідин сечретзря 
парткому І, Г. Куйовди, 
Ось і знову завітав Іван 
Трохимович, а Микола вже 
здогадується, про що він 
говоритиме,

— Не забув! — каже 
партійний секретар. —- /Лі- 
сяць закінчується, готуй 
підсумки, щоб кожен знав, 
як свято зустрів,

Умови змагання, яко 
розгорнулося серед діз- 
ферів на честь 50-річчя 
утворення Союзу '?СР, не
легкі. Вони вимагають що
денного виконання вироб
ничих завдань, а отже, і 
праці ритмічної, без спадів 
і штурмів. За півроку ко
жен молодий учасник 
змагання мусить подати 
раціоналізаторську пропо
зицію. Та ще й навча
тись —- чи на курсах під
вищення кваліфікації, чи в 
школі передового досвіду, 
чи а школі робітничої мо
лоді, в технікумі, інституті.' 

Комітет комсомолу роз
різу суворо відбирає кан
дидатури.’ Та вже коли 
кращим помічником ма
шиніста електровоза був 
названий Віталій Жоснн, 
то, будьте пивні, він 
справді кращий. їак само, 
як і електрослюсар Дмит
ро Горностаїв. Це люди, 
які виконують особисті 
комплексні плани, живуть 
інтересами колективу

Віталій і Дмитро мачуть 
мрію; у званні кращих за 
професією зустріти 50 річ- 
чя утворення СРСР.

Л. БАРАНОВСЬКИЙ, 
редактор багато га
ражної газети «Три- . 
буна шахтаря».

м. Олександрія,



‘------  2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР** ________________ _ _______6 травня 1972 року——,

П ЕРМСЬКУ облг.сиу станцію 
е 1 юних техніків (Урал) відві
дує майже п’ятсот школярів. Тут 
кожний з них може знайти собі 
справу до душі. На станції чо
тирнадцять лабораторій. В них 
юні конструктори моделюють 
сільськогосподарські машггін, 
судна, літаки і іншу техніку. 
Великою популярністю користує
ться у дітей лабораторія трасо
вого автомоделізму. Школярі 
побудували тут гончу трасу, 
сконструювали автомобілі з мі
ніатюрними електродвигунами.

З 1959 року Пермська обласна 
станція юних техніків — одна із 
1)663 подібних станцій в країні —

«ІНЖЕНЕРИ» 
В ЧЕРВОНИХ
ГАЛСТУКАХ
« постійним учасник>ч експози
ції а павільйоні юних техніків і 
натуралістів столичної- Виставки 
ДОСІ»нень народного господар
ства СРСР. За кращі конструк- 
уорсьні розробки юні моделісти 
неодноразово нагоро;АжуааЛнсь 
медалями І почесними диплома
ми павільйону,

В ці дні діти готуються до 
Конкурсів юних технік!», що 
присвячені 50-річчю піонерської 
організації імені В, І. Леніна,

На знімку: юні авгомодллісти 
Пермської станції юних техніків 
ведуть свої автомобілі по гоноч
ній трасі.

Фото Е. КОТЛЯКОВА.
АПН.

ЛЕНИ

*■■*«»■ За успішне виконання завдання по достроковому виготовленню і лос*ав-
ЙИГМЙ Пі колгоспам і радгоспам кукурудзяних сівалок до початку сівби куку-
КуГ№ШІП рудзи в 1972 рОці Президія Верховної Ради Української PCP своїм Указом

від 4 травня нагородила кіровоградський ордена Трутового Ісрвочого 
в| Я Я ІіЗ^ІВ ЕЙ й Прапора завод сільськогосподарських машин Ісрвона зірка» Почесною
НИІ V* Uftyn грамотою. За сумлінну роботу по виконанню завдання також нагороджені

■аіРіЛгьЛіВ’і/Ті^ЛЛВ!!®іН/ЯйЯ Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР та Грамотами Пре-
ЧЕг ВОиОЗОї ISlpM ЗИАІЇ ВеРховної Ради УРСР ,руі:у пеРгховик,в виРоиН»^ТЕа цього від-

V СОЦІАЛІСТИЧНОМУзмаглі- 
ні за дострокове виконання 

завдань другого року п’ятирічки на 
честь 50-річчя утворення СРСР 
ряд підприємств і організацій Кі- 
ровоградщини успішно справили- 
ся з планами та соціалістичними 
зобов’язаннями першою кварталу 
нинішнього року. В республікан
ському та всесоюзному змаганні 
вони посіли перше, друге та третє 
місця. В зв’язку з цим Рада Мі
ністрів УРСР та Укрпрофрада 
присудили перехідні Червоні пра
пори та перші грошові преїлії: 
будівельному управлінню № 6 
тресту «Кіровоградгіромбуд», обл- 
споживспілці, Кіровоградському

ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ
ПРАВОФЛАНГОВИМ ЗМАГАННЯ

олійіжиркомбінату. Кіровоградська 
обласна друкарня імені Димитрова 
удостоєна перехідного 
прапора Комітету по 
Раді Міністрів УРСР 
ханського комітету 
працівників культури, 
першої грошової гр?

Червоного 
пресі при 
і республі- 
профспілки 

а також 
і премії. Рядом 

республіканських міністерств пе
рехідними Червоними Прапорами і 
першими грошовими преміями від-

значені: Запаллівський графі гний 
комбінат, автобаза № 11, комбінат 
«Олексаидріявугілля >, Бобрняець- 
ке районне об’єднання «Сільгосп
техніка», Гайворонськнії комбінат 
хлібопродуктів, 
завод чистих
комунальна контора 
«Олексаидріяву гілля», 
екскаватора «ЗШ-10/60» комбіна
ту «Олександріявугілля».

СвІТЛОВОДСЬКііЙ 
металів, житлово;- 

комбінату 
бригада

ІНТЕРНАТ В НАР’ЯН-МАРІ
Щоосені до початку папчзль- 

ного року із селищ, стійбищ, 
кочовищ оленярів Большезе- 
мельської тундри в місто Нар’ян- 
Мар вертольоти доставляють 
гомінку дітвору. Це діти оленя
рів — корінних жителів Ненець
кого національного округу — 
ненців і комі. Вони на'пчшогься 
в Мар’ян Марській школі інтер
наті в одному з багатьох спе
ціальних навчальних закладів 
для малих народностей Край
ньої Півночі.

У школі 430 учнів. Вони не ли
ше навчаються, але іі живуть у 
школі протягом усього навчаль
ного року під наглядом учите
лів, лікарів, одержуючи без
платне харчування, одяг, під-

ручникп, письмові приладдя. На 
літні канікули вертольоти їх до
ставляють- додому, до батьків.

Заняття з дітьми проводять-’ 
25 викладачів. Чимало з низ 
представники- місцевих націо-; 
нальностеїі —>* навчались у свій, 
час в іітко'іі-інтйрй'аті, потім' за- ’ 
кінчили Нар’ян-Марське педа
гогічне училище або відділення 
народів Крайньої Півночі Ленін
градського педагогічного інсти
туту імені О. 1. Герцена.

У школї-інтернпті одйіьідц чгн- 
річний строк навчання. За цей 
час діти одержують середою 
спеціальну освіту.

у-ПОСТАНОВІ ЦК КПРС 
’ «Про підготовку до 50-річ
чя утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік» підкреслюється, що 
робота комсомольських ор
ганізацій повинна спрямову
ватись на виховання під
ростаючого покоління в ду
сі комуністичної ідейності, 
відданості Батьківщині, не
порушної дружби народів, 
соціалістичного інтернаціо
налізму.

Лекторські групи міськко
мів та райкомів комсомолу 
з цією метою розгорнули 
широку пропаганду партій-Фото Л. ПОЛІКЛІНІЦІ А. і

г. ..

• ДІЄ ЛЕКТОРІЙ 
«ІСТОРІЯ 
РОЗВИВАЄТЬСЯ 
ПО ЛЕНІНУ»

«Радянський народ — нова 
історична спільність лю
дей», «Утворення СРСР та 
його всесвітньо-історичне 
значення» та інше.

Бюро Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ та президія 
обласної організації това
риства «Знання» прийняли 
постанову «Про проведення 
ленінських читань для мо
лоді області, присвячзних 
50-річчю утворення Союзу 
PCP». Бони викликані підзи- 
щеним інтересом молоді до 
проблем марксистсько-ле
нінського світогляду, глибо
ким осмисленням питань і 
явищ сучасної дійсності. 
Ленінські читання сприяють 
засвоєнню 
і молоддю 
ленінської 
нального питання, ленінської 
національної політики КПРС, 
розумінню досягнень Ра
дянського Союзу, славних 
національних традицій Ко
муністичної партії і Ленін
ського комсомолу. Вони мо
білізують юнаків і дівчат на 
успішне виконання рішень 
XXIV з’їзду КГіРС та XXIV 
з'їзду КП України.

Проте, робот» лектор
ських груп Маловисківсько- 
го, Знам’янського та Усти- 
нівського райкомів комсо
молу в цьому руслі помітно 
послаблена. На ювілейну 
тематику не читаються лек
ції, 8 районах не створено 
жодного лекторію чи кіио- 
лекторно, присвяченого цій 
знаменній даті, рідко про
ходять тематичні вечори, 
усні журнали, диспути.

комсомольцями 
марксистсько- 

теорії з націо-

Бюро Кіровоградського 
обкому комсомолу прийня
ло постанову «Про прове
дення огляду-конкурсу, при
свяченого 50-річчю утворен
ня Союзу PCP, на кращу 
постановку лекційної пропа
ганди серед комсомольців і 
молоді- області». Мета огля
ду-конкурсу — підвищення 
ідейно - політичного рівня 
лекційної пропаганди, удо- 
сконалення майстер іості 
молодих лекторів, активіза
ції діяльності лекторських 
груп комітетів комсомолу і 
комісій по пропаганді знань 
серед молоді при районних 
організаціях товаристза 
«Знання».

Підбиття підсумків огля
ду-конкурсу буде проводи
тись за результатами ви
вчення стану лекційної про
паганди в містах і- районах 
до 29 жовтня. Конкурс три
ватиме в два етапи.

Для нагородження міськ
комів і райкомів комсомо
лу, що переможуть в кон
курсі, та для заохочення 
молодих лекторів, бюро об
кому комсомолу і президія 
правління обласної органі
зації товариства «Знання» 
встановили три премії. Пе
реможці будуть визначені * 
29 жовтня 1972 року — • 
день народження Ленін
ського комсомолу.

Г. УСТИМЧУК, 
керівник лекторської 
групи обкому комсо
молу.

1 ГОЛОВНА МЕТА • ВЕСТИ
ДО ІДЕЙНОГО
ГАРТУГа

І вчитись
IZ

Всі три етапи Ленінського залі
ку «Рішення XXIV з'їзду КПРС — 
в життя» в Кіровоградській се
редній школі № 5 стали серйоз
ною перевіркою нашої актив
ності, комсомольського запалу і 
вірності великим заповітам 
дя. 
кожен комсомолець 
бистий комплексний 
тись комунізму». І

вож- 
Що восени минулого року 

осо- 
«Вчи-

склав 
план 
найголовні

ший пункт кожного — «Зобов'я
зуюсь вчитись тільки сумлінно». 
Сумлінно —- значить, по-ленінсь- 
ки, з юнацьким завзяттям, щоб 
> повним правом носити звання 
комсомольця.

Цей пункт найважливіший і то
му, що в школі процент успіш
ності серед комсомольців не та
кий уже й високий: без трійок 
навчається лише третина комсо
мольців, а відмінників в стар
ших класах всього дев’ятнадцять. 
Тому комітет комсомолу шноли 
веде серйозну боротьбу за ус
пішність. В класах створені пости 
допомоги відстаючим. Старшо
класники Євген Шелест, Тетяна 
Фресман, Ніна Іванова та інші 
не лише добре вчаться, але й 
працюють з невстигаючими. Ось 
тому громадська атестаційна ко
місія в їхніх залікових книжках з

відзначила: «За-повним правом 
лік здано».

Комплексний 
ня передбачав 
спектувати кілька 
Без цього нічого було й думати 
про здачу заліку. Адже ідейному 
вихованню в школі приділяється 
велика увага. В класах проводя
ться ленінські читання, обгово
рюються партійні документи.

Для того, щоб учні закріплю
вали здобуті на уроках знання, 
в школі працюють гуртки, прово
дяться олімпіади. Так, фізичний 
гурток «До вершин науки і тех
ніки» набув слави товариства 
конструкторів. На думку керівни
ка гуртка вчителя фізики І. І. 
Дончевського громадська атеста- 
ційна комісія не помилилась, за
рахувавши Миколі Гергелю та 
Володимиру Бондарю Ленінський 
залік. В майбутньому вони ста
нуть першокласними спеціаліста
ми. Ще б пакі Адже прилади, 
зроблені їх руками, неодноразо
во діставали схвальну оцінку на 
виставках та оглядах технічної 
творчості.

Крім фізичного, в нашій школі 
працюють літературний, матема
тичний, мовні та інші предметні 
гуртки.

план кожного уч- 
вивчити і закон- 

робіт Леніна.

А на репетиціях художньої са
модіяльності завжди зустрінеш 
Людмилу Дерев’янко, Віктора 
Лопату, Олену Решетченко, Олек
сандра Хмуренка та багатьох ін
ших. Чимало вільного часу відда
ють вони самодіяльному мисте
цтву. Не раз успішно захищали 
честь школи на оглядах худож
ньої самодіяльності. І нещодавно 
в їх особистих комплексних пла
нах проти зобов’язання «Брати 
участь у художній самодіяльнос
ті» з'явилась помітка — «Вико-— 
нано».

А Людмила Шумихіна постави
ла перед собою мету — стати 
майстром спорту із спортивної 
гімнастики. Виконали свої особис
ті плани і спортсмени шкільної 
команди лижників, яка в січні 
зайняла на міських змаганнях 
Друге місце.

Приємно в плані відмітити: 
«Виконано». Хоча, звичайно, спра
ва не в «галочці». Адже йдеться 
про залік Ленінський. Тому гро
мадсько-політична атестація, яка 
оце закінчилась, триватиме завж
ди, бо завжди ми звірятимемо 
своє життя по Іллічу.

А. РОМАНЮК, 
юнкор.

• конкурс 
ОГОЛОШЕНО 
ДО ЮВІЛЕЮ

м. Кіровоград.

них документіз. Наші 
вісти розповідають 
про принципи радянського 
патріотизму, торжество те
кінської національної полі
тики КПРС, братерську 
дружбу народів СРСР.

Нещодавно в обласному 
центрі створено молодіж
ний лекторій «Історія роз
вивається по Леніну», який 
діє на базі інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування та заводу 
«Червона зірка». Такі лек
торії працюють в Олек
сандрії, Гайвороні та Онуф- 
ріївці. Б цьому місяці роз
почне роботу обласна на- 

і уково-теоретична конфе- 
I ренція «Ленінська націо

нальна політика —- політика 
дружби і рівноправності на
родів», присвячена 50-річчю 
створення СРСР.

В комсомольських органі
заціях області пройшли усні 
журнали «Комунізм — це 
молодість світу, і його бу
дувати молодим», «Україна 
в сузір'ї братніх республік», 
«В. І. Ленін — ініціатор і 
організатор утворення Сою- 

І зу PCP», тематичні вечори

ПКТИ- 
молоді



в травня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"-------------------------------------- З стор.—

IX ПОДВИГИ—КРИЛА ДЛЯ НАС
САШКО схожий на діда. І смаглязий, 

і високий, як Семен Миронович. 
Любить він діда дуже. А коли буз ма
лим, то міг годинами слухати дідусеві 
розповіді про зустріч із Фрунзе, про 
друзів —- червоних командирів. Сашко 
підростав. Розповіді відходили на зад
ній план. їх відтіснили книги, шкільні 
турботи.

І ось нещодавно на засіданні штабу 
«червоних слідопитів» Кіровоградської 
середньої школи № 27, де навчається 
Сашко, уточняли маршрути пошуків ма
теріалів революційної та бойової слави 
і матеріалів до 50-річчя утворення Со
юзу PCP.

Директор шкільної Ленінської кімна
ти Зоя Козіча, поглянувши на Сашка, 
сказала:

— В районі нашої школи живе актив
ний учасник громадянської війни і вста
новлення Радянської влади в Середній 
Азії, кавалер чотиоьох орденів Черво
ного Прапора. Є пропозиція завітати до 
нього.

ЧЕРЕЗ кілька днів десятикласники Зоя 
Козіна, Наталка Прибора, Галя Му

сатова, Володя Калюжний, Таня Івашо- 
ва, Олександр Швецов разом з учите
лем історії Дмитром Пилиповичем Мі
рошниченком вийшли зі школи. Коли 
звернули на Сашкову вулицю, він був 
трохи здивований. Та потім зрозумів, 
що це саме його дідуся, Се,лена Миро
новича, мали на увазі однокласники, ко
ли говорили про героя. Шмигнув упе
ред, відчинив двері квартири.

Школярів зустрів високий чоловік з 
виправкою бувалого кавалериста. За
просив сідати. Мимоволі вийшло так, 
що всі звернули увагу на портрет на 
стіні, де був зображений ще зовсім мо
лодий командир, високочолий, з круг
лим підборіддям, акуратно зачісаним 
назад волоссям. На петлицях — три 
кубарі, нижче
— три ордени 
Червоного Пра
пора.

— Давненько 
то було. — ти
хо сказав Се
мен Мироно
вич, теж ковз
нувши погля
дом по знімку.

Він дістав бойові нагороди, і потекла 
некваплива розмова, правда, в основ
ному про бойових друзів...

» * »

ЖОВТНЕВУ революцію рядовий Се
мен Швецов зустрів на Румунсэко- 

му фронті. А в 1918 році на Південному 
фронті під Царицином призначають йо
го командиром взводу. Згодом — кур
си червоних командирів, направлення в 
Туркестан. У Ташкент він прорвався зі 
своїми товаришами крізь фронти білих, 
які намагалися відрізати Туркестан зід 
революційної Росії.

Молодих командирів прийняв командуючий 
Туркестанським фронтом .Михайло Васильович 
Фруите.

Командири відразу одержали призна
чення. Семен Миронович — в Самар
канд, де формувалася Друга окрема 
кавалерійська бригада.

Коли він прийняв ескадрон, йому 
йшов 22-й рік. Нелегко давалися вій
ськові будні, бувало по кілька днів з 
своїми бійцями не вставив з сідла. Грзв 
участь у розгромі басмацьких банд Іб-ЯКРІДНІБРАТИ

Славними бойовими ді
лами відзначилась парти
занська бригада під ко
мандуванням Г. А. Мель
ника (нашого земляка, 
уродженця с. Грушки Уль
яновського району), в якій 
пліч-о-пліч з радянськими 
воїнами за свободу, неза
лежність своєї Батьківщи
ни вели боротьбу проти 
німецького фашизму пар- 

Ітизанн Чехословаччини.
Нею було знищено сотні 
Фашистів, захоплено в гіт- 
леРівців 26 гармат, 490 ав- 
томешин, 27 ’50 кулеметів, 
а*<°матів і гвинтівок. 

Людеиг Свобода писав: 
«Наші народи добре усві
домлюють, що без пере
моги Радянського Союзу 
у другій світовій війні ми 
б не тільки не здобули 
своєї свободи і незалеж
ності, але й нації наші бу
ли б швидко розбиті і зни
щені під німецьким яр
мом...»

Георгій Арсечтійоанч Мель
ник продовжує підтримувати 
дружні стосунки зі своїми 
колишніми бойовими друїями.

Торік Георгій АрсентІйовнч 
побував у Чехословаччизі, зу
стрівся з чехами, словаками.

Про цю хвилюючу зустріч 
газета «Крконошска правда» 
Трутновського- округу від 2 
червня 197» р. писала, шо 
Г. Мельник «найбільш доро
гий наш товарної І ДРУГ на
ших людей».

А наприкінці квітня до 1 . А. 
Мельннка в Кіровоірад заві
тав колишній член _ штабу 
бригади імені Яна Козі 111 3
м. Гостино (ЧССР) Індра 
Гласная з дружиною Божсною, 
яка теж була в складі цієї 
бригади.

Під час зустрічі мали що 
згадати давні бойові по

рагім-бека, Джунаід-хана, Курбаші і 
міжнародного авантюриста Енвер-паші...

ВСІ присутні слухали уважно. А коли 
Семен Миронович робив паузу, від

разу різноголосся: як та чому? Чимало 
питань задавав дідусеві і внук Сашко...

Не запитував лише Дмитро Пилипо
вич, бо він звик покладатися на своїх 
вихованців. Підкаже напрямок пошуку 
— і, будь ласка, повна ініціатива для 
творчості, для роздумів і знахідок.

В класі Дмитра Пилиповича це вже 
стало правилом. Тому його учні вміло 
аналізують історичні події і факти, по
в'язуючи їх з сучасністю, добре орієнту-

ються по карті. Вивчення бойових і тру
дових подвигів народу Дмитро Пилипо
вич поєднує з вивченням добрих тради
цій рідних, близьких учнів. Від цього 
історія для кожного стає немов дохід
ливішою. Як і на цій зустрічі з дідусем 
Сашка. Не один із школярів, видно, чи
тав книгу Я. А. Мельиумова «Туркестан- 
ці». Та зараз сприйняв її зовсім інакше.

— Мені важко згадувати, півсотні ро
ків минуло. Ця ось книга колишнього 
командира кавалерійської бригади Мель- 
кумова поновлює забуте.

На багатьох сторінках її згадується Ім’я 
бойового командира, з яким вже познай »ми
лись школярі.

€. ЛІ. Швеиов разом зі своїм ескадроном 
брав участь у штурмі Бухари. Туг у важкому 
бою під ним було вбито коня, сам він пора
нений в ногу, але все ж першим увірване»! в 
бухарські зорота. Трудящі міста зустріли сво
їх визволителів з червоними прапорами.

— Особливо запам’ятались пажкі, кроззпрп- 
лнтні бої з бандами якогось Ха.ібути, — про
довжу« розповідь ветеран. — Довелося пере
слідувати бухарс.ьього еміра. І хоч йому вда
лося втекти в Афганістан, та ескадрон захо
пив золото і різні коштовності, весь його обоз, 
що негайно було передано Радянській владі.

— Чи не за це і перша нагорода? — 
висловив здогадку хтось із присутніх.

братими. Багато цікззого 
мені довелося дізнатися 
про нашого славного зем
ляка Г. А. Мельника і йо"о 
гостя Індри Тласкала.

...Суворі випробування в 
боях, дні і ночі в землян
ках, на дощі та морозі...

Багато хто із бойових дру
зів партизанської бригади 
не дожив до щасливого 
дня Перемоги, але своїми 
•бойовими ділами вони на
близили день нашого 
свята.

Учасники походу молоді 
по місцях бойової слави 
своїх батьків не раз зу
стрічалися з Георгієм 
Арсентійовимем. Про його 
подвиги зібрали чимало 
матеріалів «юні слідопи
ти» Ульяновського району, 
міста Кіровограда. А нині 
він розповідає юнакам і 
дівчатам про своїх друзів 
з Чехословаччини...

О. НАПІРНИЙ. '

— Так, за ті бої, сказав Семен Ми- 
ронович. — Перший в моєму житті ор
ден Червоного Прапора, № 368.

Пауза могла б затягнутися, якби не 
Зоя:

— Ось знову Мелькумов згадує про 
Семена Мироновича, про участь Шае- 
цова в ліквідації Мзтчинського бекства...

За цю операцію, мужність і відвагу в 
боях по очищенню від ворогів револю
ції Маргеланського повіту Швецов був 
нагороджений другим орденом Черзо- 
ного Прапора, який вручив йому Ми
хайло Васильович Фрунзе...

Семен Миронович пригадує багато- 
соткілометрозий перехід через пустелю 
Кара-Кум. Тут уже пересувалися на 
верблюдах. Люди й худоба задихалися 
без води: криниці в оазисах басмачі 
позасипали. А червснокіннотники есе 
йшли і йшли, наближаючись до берегів 
Каспію: тут їх чекали нові бої з непро
ханими гостями — англійськими інтер
вентами.

Буремна була молодість у Семена 
Мироновича. Згадка про ті часи — чо
тирнадцять нагород, в тому числі імен
на зброя — шабля з позолоченим ефе
сом, браунінг та маузер.

ДОВЕЛОСЬ Швецосу посидіти не 
тільки в кавалерійському сідлі, а й 

на «царському троні». Було то рівно 40 
років тому. Слухач Ленінградської вій
ськово-технічної академії Швецов разом 
з іншими своїми друзями прибув спеці
альним поїздом у. Москву. У Георгієз- 
ському залі Кремля відбулася зустріч 
керівників партії та уряду Радянського 
Союзу з випускниками військових ака
демій. У президії сиділи прославлені 
герої громадянської війни, відомі воє
начальники — Ворошилов, Будьо.чннй, 
Тухачевский, Дибенко, Гамарник та ін
ші. І ось вийшло так, що на «царський 
трон» посадили Швецова, а поряд з ним 
випускників —- льотчика і моряка. їм 
кращим з кращих, заслуженим воїнам, 
доручили вручити пам’ятні, подарунки 
своїх академій Всесоюзному старості 
М. І. Калініну. ’

Четвертий орден Швецов одержав у 
1967 році за.активну участь у Великій 
Жовтневій соціалістичній революції, 
громадянській війні і в боротьбі за вста
новлення Радянської влади в 1917— 
1922 рр. та у зв'язку з 50-річчям Вели
кого Жовтня...

Бесіда наближається до кінця.
— Я знаю, — каже Швецов, — що 

невпізнанно змінилася земля Середньої 
Азії. В пісках Каракумів виросли нові 
міста і села, фабрики і заводи, проляг
ли газові і нафтові труби, ззліз.зичні 
магістралі. Дуже хочеться сьогодні по
глянути на ту землю, де за владу Рад 
пролили кров росіяни і українці, казахи 
і узбеки — люди різних національнос
тей. Але роки, роки...

— Ми вам допоможемо побачити ті 
місця. Правда, на фотографіях. Зв'яже
мось з місцевими «слідопитами», ї аочи 
нам обов’язково надішлють знімки, — 
загомоніли школярі.

Мовчав лише Сашко, з гордістю диз- 
лячись на свого дідуся, ще раз переби
раючи в пам’яті епізоди з його біогра
фії, сторінки червоного заспіву, з яким 
йшли в бій за владу Рад наші діди і 
батьки.

В. БРАНІЦЬКИН, 
кандидат історичних наук.

Па фото: С. М. ШВЕЦОВ у період гро
мадянській' війни.

СИНЮХУ...ВІН ПАМ’ЯТАВ
ЧИ НЕ в ножному місті моєї України 

побачиш ти полум'я Вічного вогню 
над могилами полеглих, побачиш скор

ботні постаті матерів над ними. У сер* 
цях їх ніколи не вгамується біль втра
ти. Минуть віки, але житимуть в Ле* 
гепдах народу безсмертні подвиги вої
нів, що врятували людство від мороку 
фашистської ночі. Тому й зрозуміла 
увага молодого покоління, зокрема 
юних вихованців до бойової історії.

...У квітні 1944-го до ізолятора нашо
го госпиталю привезли з операційної 
непритомного солдата. Дуже молодого, 
з ампутованою погою й обгорілими ру
ками. Біліло лише зап’ястя лівої руки, 
де виднілось татуювання: «Леся-». 
Якось па світанку він перестав марити 
і довго мовчки дивився на мене.

— Сидоров. Роман, — ледве проше
потів. — Розвідник, рядовий. Родом ІЗ 
Калуги.

І виявилось, що Роман звільняв мою 
Кіровоградщину від фашистів, а пора
нили його саме па березі Сшпохн. Він 
із взводу славного розвідника Героя 
Радянського Союзу Андрія Грязнова. 
Командир загинув під Вільшанкою, а 
його страшенно покалічило...

Він просив розповісти про бої прн- 
морців за Одесу і Севастополь. Там 
воював його старший брат Сашко — 
моряк-артилерист. І про нього з сорок 
другого він нічого не знає.

Роман пожвавішав і почав оповідати:
— Хороші там люди, па твоїй Віль

шанці. Там. коло райцентру, село Осич
ки є. Так жителі тих Осичок нам он 
як допомагали. Вони пас вночі у рай
центр провели. І так вдало, то жоден 
фашист не почув, на правий берег Си
нюхи переправили... А там, па право
бережжі, наш цілий взвод поліг, там 
був смертельно поранений командир 
полку Герой Радянського Союзу Зап- 
донський...

— А в Осичках тих старенький дідусь' 
Коноваленко живе, — продовжував Ро
ман. — Такий привітний, па батька мо
го схожий. Наказ дав мені: неодмінно 
після перемоги приїхати в гості. От бу
ло б добре...

Не судилось Романові ще раз поба
чити Україну, погостювати у чудового 
діда. Помер від ран. Вічним сном 
сплять і його відважні побратимії-твар- 
дійці. їх могили — повсюди. День 1 
піч над ними тужно шумлять віття де
рев, нагадуючи людям про лихоліття 
війни. І в шумі тому мені інколи чує* 
ться: «Пам’ятай Романа!»...

Іван КОТОВСЬКИИ. ; 
учасник Великої Вітчизняної 
війни, член обласного літера
турного об’єднання.
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КОЛи!
КС
ОСТОУОНІЬ

ХО^ ЛИСТ 1 НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ

Р* КІНЧИВСЯ робочий день. Від- 
разу Побузьке стає гомінким, 

багатолюдним. Зупинимося на 
хвилину, придивимося уважно: 
чим займаються, як проводять 
своє дозвілля юнаки і дівчата;

— Подавай на ворота, — чуєть
ся на футбольному полі.

Юнак, років сімнадцяти, ретель
но встановив м’яча, розбігається.

Ех ти, подати не вмієш.
Та я що, поле таке.

І, образившись, юнак направля
ється до лави, одягається. Його

І весь «комплекс». Отже, тепер 
стає зрозумілим, чому у Побужжі 
не культивують, крім футбола та 
оолейбола ніяких інших видів 
спорту — тут немає належної 
спортивної бази, яка б відповіда
ла вимогам сьогодення.

ЩЕ У ДРУГІЙ половині березня 
я разом із секретарем комі

тету комсомолу будівництва Іва
ном Власюком оглядав спортив
ний «комплекс», цікавився, де по- 
бужани будуть здавати нормати
ви, 
го

як ведеться пропаганда позо 
комплексу ГПО.

г

• ЧУЖИЙ МАЙДАНЧИК - КРАЩИЙ.

> Квітка, якої не ждали
Десять років ріс в м. Долинській алое. Випад- 

' ково рослина впала, і посуд, в якому вона росла, 
рйзбився. Більше півроку пролежала квітка о техг 

* йому місці. За цей час листя пожовкло. Аж ось в 
’• кінці травня минулого року, обірвавши нижнє 
■дйстя, алое пересадили. Через сім днів почали Від- 
ростатн листки, а згодом з'явилось суцвіття. Спорі 

■ воно розпустилось в середині січня цього року. 
’• Рівно через три місяці знову з'явилось нове суцзіг- 
’тя, на цей раз уже в середині квітня. > •- т
“ Відомо, що алое цвіте дуже рідко, а що ж зму,- ' 
’.сило його цвісти двічі па рік?

П. АРЧИКОВ. - 
’ Фото АВТОРА, <

• ХОРОШІ ПОЧИНАННЯ ДОВОДИТИ ДО КІНЦЯ

• СПОРТИВНИХ СУДДІВ «ГОТУЮТЬ» РОЗЧЕРКОМ ПЕРА.

ЗП КЕРМОМ БАЙДУЖІСТЬ
С. Шакулу, жительку м. Кіровограда, звернутись в редакцію 

змусив обурливий випадок. Взязши дітей в дитсадка, зона 
стбяяа на зупинці, чекаючи автобуса, Коли він під’їхав, то 
жінка встигла посадити лише одну дитину і автобус відразу ж

Даремно вона бігла слідом, автобус не зупинився...
Про до ми повідомили директора автоііідприємства № 10021 

Б. Островського. Скарга була справедливою. Наказом по авго- 
підпркемстну на водія другої пвтоколонн А. П. Саменка, кон
дуктора-контролера Н, М. Олексснко та диспетчера Н. 1. Салі
цину накладено адміністративно стягнення,

В ПЕРКУ ЧИСТО
Жителі села Хмельового в листі до редакції скаржилися, що 

• відділення «СІльгосгігехнійЯ^ розливаються забруднені води- 
їіо парку «Дружба*.

Про цей факт ми сповістили виконком районної Ради депута
ті». ?₽ удтцнх. Його голова В. Левицький нам повідомив, що в 
Данії» вас забруднені води зберігаються у відстійниках,

прикладу слідують інші. А ті, що 
залишилися, ведуть раду.

—- Може підемо на шкільний 
майданчик? — пропонує один.

— Не пустять, як і минулого 
Разу.

Футболісти йдуть до школи, о 
через кілька хвилин повертають
ся, одягаються і розходяться.
" — Ну й молодь пішла, -— по
чув від жінки середнього віку. — 

‘ Ніби немає у них іншоі справи, як 
ходити юрбами. Нічим їм після 
зміни займатися. \

І ніби підтверджуючи це,'одна з дів
чат, що назвалася Оленою Гречкіною, 
відповіла'за всіх своїх подруг — шту
катурів;

■ — А ми ніде не беремо участі! А до 
брати? Спортивні, секції не працюють. 
У Будинку культури цікавих вечорів 
не бував. Хіба що на танці піти. Об
ридло. — , *

— А про норми ГПО щось чули?
— Пишуть про цо багато.- Ллє в це

хах ще не розповідали, — це вже под
руга Олени — комсомолка Марія Са
венко. * — -

Підтвердили це також комсо
мольці Микола Чабаненко, Гали
на Маковецька, Ольгз Студій, Лю
бов Клименко.

Ало досить прикладів. Дазайта 
краще повернімося до спортивно
го «комплексу», оглянемо його. 
Саме футбольне поле можна ви
користати для тренування, але 
для проведення змагань воно не 
підготовлене, на вистачає розміт
ки. Крім поля є ще не до кінця 
обладнана яма для стрибків. Оце

— Ще немає вказівок з райкому, — 
заспокоював І. Власюк. — А бігові 
доріжки, сектори ми швидко полагоди
мо, нормативи складемо. Я певний у 
цьому!

Та сплинуло багато часу, а спортив
ні споруди у такому ж, як і раніше, 
стані, а про здачу екзамену туг ще Й 
не думали.

Важко знайти на Кіроаоградщииі та
ке підприємство, де б так безвідпові
дально поставилися до втілення в жит
тя нового комплексу мужності і здо
ров’я? На будові немає жодного пла- 
ката чи стенда, робітникам не прочи
тано жодної лекції, спеціальна комісія 
ГПО створена лише днями. Для при
йому заліків треба створити суддівську 
колегію. "Дли цього мало офіційного 
розпорядження, спочатку треба тідго- 
тувагм спортивних суддів, А їх якраз 
і немає,' "я- <<■ ' :

Усі спортивні починання не до
водяться до кінця. Інструктор- 
методйст Г. І. Гуркова працює без 
планів, рада колективу фізкульту- 
ри фактично припинила свою ро
боту, спортивні секції лише роз
писані, а займатися у них нікому. 
Планували тут провести зимову 
спартакіаду із восьми видів спор
ту. Спартакіаду розпочали, але 
не закінчили. Спартакіадні поє
динки розпочали 6 волейбольних 
команд, а до фінішу прийшли ли
ше 4. Ще змагалися тенісисти, а з 
інших видів спорту поєдинки не 
відбулися.

— А у цехах проводите змагая- . 
ня?

— Ні, — чуємо у відповідь. 
Можливо, з цього і треба було почи

нати. У кожному з 11 цехів згуртувати

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Пм- 
Ийсгикя для всіх. (М). 9.30 
® Новини, (М). 9.45 — Ко
льорово телебачення. Концерт 
Хору російської ніспі Всесо
юзного радіо і телебачення. 
(М)? 10.39 — Науково-попу
лярна програма «Здоров’я», 
(М), 11.00 — О. Софроиов. 
«Поема часу». (М). 11.85 — 
Для школярів. «Зустріч юнко
рів телестудії «Орлятко» з Ге- 
роєм Радянського Союзу льот- 
чикои-космонавго.ч СРСР В. 1« 
севастьяновим. (М). 12.45 -і 
Й ефірі «Молодість», (Киши- 
ЦІв),« 13.40 — «Розповіді про 
їосиодарів». Передача четвер* 
▼а, (М), 14.10 — Художній 
фільм «Зелені ланцюжки». 
ГМ), 15.45 — Міжнародна иа- 
йорами. (М). 16.15 — «Рідні 
наспіви». (М). 16.40 »- Проб
леми удосконалення управлін
ня • народним господарством 
на основі застосування еко-

номіко-математичннх методі» 
і обчислювальної техніки. 
(Лі). 17.10 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного філь
му «Зима і весна сорок п’ято
го». Перша серія. (М). 18.00 
~ «Таємниця однієї скарбни
ці». (Харків). 18.30 — Інфор
маційна програма «Вісті*. 
(К). З включенням Кірово
града. 19.00 — Концерт, при
свячений Дню радіо. (К). 
20.30 — «На добраніч, діти’». 
(К). 21.00 — Програма «Час?. 
(М). 21.30 — Новини кіноек
рана. (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Народний телсуніверсигст. 
Факультет здоров’я. «В Ім’я 
людини». (К). 17.30 — Для 
дітей. «Здрастуй, наш весе
лий травень». (Донецьк). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — Ко
льорово телебачення. «Ваша 
думка». (М). 19.10 — М. Горь
кий. «Єгор Булнчов та інші». 
Спектакль Московського ху
дожнього академічного теат
ру їм. Горького. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— Продовження спектаклю. 
(М). 22.15 — Кольорове теле
бачення. Концерт майстрів 
мистецтв. (К). 23.15 — «На 
велогонці світу». (М). 23.35 — 
Новини. (М>.
,„“ей,ЛЯ’ 7 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Рай- 
кова гімнастика для дітей.

(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. «Музичний кі
оск». (М).. 10.30 — Для юна
цтва. Олімпіада з математи
ки, Третій тур. (М). 11.30 — 
«Сільська година». (М). 12.30
— Для воїиі» Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 13.05 — Но
вини. (М). 13.10 — Для шко
лярів. «Про тс, ях народжу
ються вірші», (М). 14.10 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний музичний фільм 
«Сюди, сюди — в наше ко
ло». (ЛІ), 14.45 — Художній
фільм «Таємниця зеленого бо
ру». (М). 16.03 — Кіножурнал 
«Новини дня». (М). 16.15 — 
Телевізійний народний уні
верситет. (Лі). 17.00 — Пре
м’єра телевізійного багатосе
рійного документального 
фільму «Зима І весна сорок 
п’ятого». Друга серія. (ЛІ). 
18.00 - Новини. (М). 13.10 - 
Концерт народного артиста 
СРСР Г. Отса. (М). 19.05 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 20.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Торпедо» 
(М). 2 тайм. (К). 21.00 -«
Програма «Час». 21.30 —
«Зроблено в Польщі». Теле- 
вікторнна». (К). 22.00 — Ху
дожній фільм «Журналіст». 
2 серія. (К). 23.45 — Вечірні 
новини. (К)>

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— «З завдання не повернув
ся». (Ворошиловград). 17.30
— «Піонерський салют». 
(Одеса). 18.00 — «Товаришу, 
пісне». (Донецьк). 19.ОТ — 
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «Торпедо» 
(М). (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!»; (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Кі- 
иопанорама. (М). 23.15 — Но
вини. (М).

ПОНЕДІЛОК. 8 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Новини. (М). 9.15 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
Програма мультфільмів. (М). 
9.55 — Концерт художньої са
модіяльності моряків. (М). 
10.25 — Для школярів. Зустріч 
юнкорів телестудії «Орлятко» 
з Героем Радянського Союзу- 
льотчиком-космонавтом СРСР 
В. Т.,Севастьяновим. (М). 11.30 
— Прем’єра телевізійного до
кументального фільму «їх 
тільки троє». (М). 12.00 —
М. Шолохов. Проза . воєнних 
років. (М). 13.00 — Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
14.09 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Прем’єра теле
візійного художнього фільму 
«Вдивіться в це обличчя», і і 
2 серії. (М). 15.45 — Тележур
нал «День за днем». (Кірово
град). 10.15 — «Музичні зу-
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фізкультурний колектив, вибрати фі
зоргів, скласти графік проведення зма
гань і, безумовно, готувати громад
ських інструкторів по спорту та спор
тивних суддів. Бо про розвиток фіз
культурно-масової роботи без допомо
ги численного загону активістів по 
може бути й мови. А Галина Іванівна 
зосередила всю свою роботу у ремонт
но-механічному цеху 1... провела тут 
одні змагання з настільного теніса.

А ось так підготувала спортив
них суддів:

— Усі наші розрядники розумі
ються на спорті. Я у своєму зо
шиті відмітила, що вони спортивні 
судді, попередньо з ними прове
ла розмову. 1

Галина Іванівна не змогла наз
вати кількість фізкультурників, 
сказати кому і з яких видів спор
ту присвоєні розряди.

10 березня на засіданні коміте
ту комсомолу будівництва роз
глядалося питання про роботу ко
лективу фізкультури селища По- 
бузького.

Постановили: голові Ради ко
лективу фізкультури Б. Петр/хіну 
розробити графік проведення у 
цехах зборів, на яких згуртувати 
колективи фізкультури, разом з 
комітетом профспілки розробити 
заходи по поліпшенню спортивно- 
масової роботи. Строки виконан
ня — один місяць.

— Які з цих пунктів уже вико
нані? — запитав Б. Петрухіна.

—- Точно відповісти не можу.
А з боку комітету комсомолу 

■ — ніякого контролю.
Дату проведення засідання ко

мітету комсомол/ — 10 березня 
привів навмисне. Хочу підкресли
ти: вже тоді по країні крокував 
новий комплекс ГПО, уже тоді у 
комітеті комсомолу лежала від
повідна директива Міністерства 
кольорової металургії, але на за
сіданні комітету комсомолу про 
сам комплекс ГПО не було сказа
но ні слова.

Так зустрічали новий комплекс 
на будівництві Побузького нікеле
вого заводу, а як «готуються» до 
здачі екзамену, вже говорилося. 
Комітет комсомолу фактично са
моусунувся від цієї важливої ро
боти. А це його першочергове 
завдання. Не гаючи часу, фізкуль
турні, комсомольські і профспіл
кові працівники повинні об’єдна
ти свої зусилля, допо/логти ком
сомольцям і молоді Побузького 
обладнати спортивні майданчики, 
поліпшити умови для успішної 
здачі екзамену.

10. ЗІІВАШННКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».
с. Побузьке Головапівського 

району.

стрічі». (ЛІ). 17.00 — Прем'єра 
телевізійного багатосерійного 
документального фільму «Зи
ма і весна сорок п’ятого». 
З серія. (М). 18.09 — Новини. 
(Лі). 18.10 — «Запрошув кон
цертна студія в Оста.чкіїю». 
(М). 19.15 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм. 
«Визволення». 1 серія. «Вог
няна дуга». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Прем'єра 
студії «Укртелефільм». Теле
фільм «Золоті литаври». (К). 
22.40 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Служу Радянському Союзу». 
(Одеса). 17.30 — Фільм-кон- 
иерг «Крилаті кісні». (К). 
18.00 — Документальний на
рис «Хора дружби». (К). 18.25
— До 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації імені 
В. І, Леніна. «Зимородок». 
Гелсвиставз. 1 частина. (К). 
19.00 — «На меридіанах Ук
раїни». (К) 19.39 — Телефільм 
«Ще горить. Хатииь». (К). 20.00
— Кольорове телебачення. 
«Пісня в строю». (К). 20.15 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — «І пісня, 1 марш». Му
зичний огляд. (М). По закін
ченні — новини. (М).

ВІВТОРОК, 0 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 -- 
Новини. (М). 10.20 — Телезі- 
зійний музичний фільм. (М), 
11.15 — Хронікйльно-докумен- 
гальннй фільм «Дорогою бать
ків». (М).. 12.15 — Кольорове 
телебачення. Концерт Черво- 
иопрапорйого Імені Олскіанд- 
ропе ансамблю лісні І танцю 
Радянської Армії. (М). 13.13 — 
Художній фільм «П’ятірка

відважних». (М). 14.30 — Но
вини. (М), 11.35 — Програма
телевізійних документальних 
фільмів. (ЛІ). 15.30 — «В епоху 
грізну, коли війна...» Літера
турна передача. (М). 10.15 — 
Телевізійний альманах «По
двиг». (М). 16.45 — Фільм-
концерт. (М). 17.30 — Новини, 
(ЛІ). 17.40 — Прем’єра, телеві
зійного багатосерійного доку
ментального фільму «Зима І 
весна сорок п’ятого». 4 серія. 
(М). 15.50 — «Світлій пам’яті 
загиблих у боротьбі з фашиз
мом». Хвилина мовчання. (М), 
19.10 — Копнерт класичної му
зики. (ЛІ). 19.30 — Кольорова 
телебачення. Художній фільм 
«Визволення». Друга серія. 
«Прорив», (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М), 21.30 — .Ху
дожній фільм «Білоруськії! 
вокзал», (К). 23.03 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.09 — 
«Солдатські конверти».• (!().
17.30 — «Меморіал піонерів-
героїв». (К). 18.00 - Для
воїнів Радянської Армії. «Я — 
іромадяніш». (К). 18.50 —
«Світлої пам’яті загиблих у 
боротьбі з фашизмом». Хвили
на мовчання. (М). 19.30 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(Кі. 10.15 — «Згадуючи роси 
ношенні». Концерт. (К). 20.45 
— «Па добраніч, діти'». (К). 
21.00 — програма «Час». (М).
21.30 — Майстри мистецтв — 
воїнам Радянської. Армії». 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

■ Про можливі Зйіни в про
грамі вас повідомлять диктори 
радіо і телебачення.

Редактор 3. ПОГРІБНИЙ.
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