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Зійшлися дів
чата з лачки 
Ганни Козир на 
хвилину пере
почити і поли
нув веселий ді
вочий сміх. 
Працює т ь с я 
жвавіше, коли 
поруч щирі по- 
други.

На фото спра
ва: Ірина
Петрище, Ма
рія Стебпак,
Марія Ладжун, 
Ганка 
Марія 
Лопана 
ваних, 
Козир, 
Лешко.

Орос, 
Балог, 

Мальсі- 
Гачна 
Марія 

Ліворуч 
на полі.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

С ОН ЦЕ в зеніті. Ланкова передової ланки другої бригади 
Євгенія Шишкіна оглядає ділянки молодих колгоспниць 

Олени Рачкован та Альти Печериці і задоволено усміхається.
— Молодці, дівчата! Добрий темп взяли. Прорвеш якісно 

та вчасно, а нива віддячить сторицею.
1, вже оглядаючи інші ділянки, звертається до дівчат:
— Подивіться, як обробили свої рядки Олена та Альта. 

На кожному метрі по п’ять рослин. Та її працюють гарно, 
до обіду норму дадуть.

У лайці вже звикли, іцо ланкова надзвичайно суворо ста
виться до кожного випадку недбайливості.

— Ми дали слово виростити по 330 центнерів цукроанх бу
ряків на кожному гектарі І дотримаємо слова. Адже не бу
ло іце такого, щоб не виконали завдання, — каже Євгенія 
Володимирівна. — Дівчата вже не перший рік працюють у 
ланці, з досвідом.

А жінки і дівчата, закінчуючи обробляти свої рядки, по
рівнялися з ділянкою іншої ланки — Олександри Аврамен
ко. Гут над полем тихо І ніжно пливе то радісна, то жур
лива пісня. І враз мелодія звучить заклично, бадьоро: ли
не популярна у районі пісня про онивіївськнх буряководів.

— Отак з піснею і працюємо, — ланкова О. Авраменко 
підходить до нас і розповідав про справи у ланці. — Оброб
ляємо ділянку площею 75 гектарів. У ланці 12 толовій. 
Змінна норма — 15 соток. У ланці всі виконують норми, 
частіше — перевиконують. Тож закінчимо обробляти свої 
ділянки на 4 дні раніше, ніж намічали. Серед молодих 
найкраще працюють.Марія Блиндул, Люся Іванкова. іа інші.

А пісня лине все далі й далі. Здасться, що вона пронес
лася вулицями села, над лісосмугами, полями. 1 ось вона 
вже господарює у ланці Галини Козир Гут працюють пе
реважно комсомолки. Бригада склалася нещодавно, але 
дівчата не відстають від досвідчених буряководів. Внкочува- 

• ти норми допомагає завзяття, поради бригадира.
580 гектарів засіяно у колгоспі цукровими буряками. Ме

ханізатори вчасно засіяли, обробили ниву. А тепер естафе
ту у них прийняли рільничі ланки. Виконуються найбільш 
трудомісткі роботи — проривання і перевірка посівів.

— На сьогодні вже прорзано і перевірено рослини майже 
па половині площ, — заступник секретаря парткому колгос
пу В. Т. Шевченко робить підрахунки, називає цифру — 
260 гектарів. Є всі підстави сподіватися, що соціалістичне 
зобов’язання хлібороби нашого колі оспу виконають.

10. Лі ВАШ НИКОВ.
Колгосп «Победа» 
Маповисківського району.

НА СТАРТІ
НОВИН ПОХІД

Радянське студентство починає новий всесоюзний 
агітпохід. Він присвячений 50-річчю утворення СРСР. 
Рішення про його проведення прийняли ЦК ВЛКСМ, 
ВЦРПС, Міністерство культури СРСР, Міністерство 
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Всесоюз
не товариство «Знання».

Агітпохід намічено провести до 1 вересня і 973 ро
ку. Головна його мета — широка пропаганда поста
нови «Про підготовку до 50-річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік», роз’яснення 
принципів марксистсько-ленінської теорії і програм
них положень КПРС у національному питанні, все
світньо-історичних досягнень Радянської держави. 
Студенти, аспіранти, молоді викладачі виступають з 
лекціями, доповідями на фабриках і заводах, у по
льових таборах, на фермах, відгінних пасовищах.

Передбачено обмін агітколективами між союзними 
республіками,

Всесоюзні агітлоходи стали традицією нашого сту
дентства. З великим успіхом пройшли походи моло
ді, присвячені 100-річчю з дня народження В. І. Ле
ніна і з'їздові КПРС,

(Кор. ТАРС).

Рік видання XIII 
№ 62 (1542). О ВІВТОРОК, 23 травня 1972 р. о Ціна 2 ttoa.

ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

19 травня 1972 року відбувся Пленум Центрального 
комітету КПРС.

Пленум заслухав і обгозорив доповідь Генералоно- 
го секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про між
народне становище».

У дебатах на доповідь виступили: тт. Г. Алієв — 
перший секретар ЦК Компартії Азербайджану, О. Ф. 
Ватченко —- перший секретар Дніпропетровського 
обкому КП України, Г. В. Романов — перший секре
тар Ленінградського обкому КПРС, Ш. Єсенов — пре
зидент Академії наук Казахської PCP, М. І. Маслен
ников — перший секретар Горьковського обкому 
КПРС, А. А. Гречко — міністр оборони СРСР, О. І. 
Храмцов — бригадир зуборізатників Уралмашзаво
ду ім. С. Орджонікідзе, м. Ссердловськ, Б. Є. Па
тон — президент Академії наук Української PCP.

Пленум одностайно прийняв псстанову на доповідь

ПРО МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ
ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, ПРИЙНЯТА

19 ТРАВНЯ 1972 РОКУ
Заслухавши й обговоривши до

повідь Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва 
про міжнародне становище, Пле
нум ЦК цілком схвалює і підтри
мує положення доповіді тов. Бреж
нева Л. І. і практичну діяльність 
Політбюро ЦК, спрямовану відпо
відно до рішень XXIV з’їзду КПРС 
на розрядку міжнародної напру
женості, зміцнення справи миру 
та міжнародної безпеки.

Пленум з глибоким задоволен-

ням констатує, що ленінська -зов
нішня політика КПРС, Радянської 
держави має одностайну підтрим
ку всієї партії, всього радянського 
народу. Принципова, послідовна 
зовнішня політика СРСР відпозідае 
корінним інтересам Радянського 
Союзу, світового соціалізму, на
ціонально-визвольного руху, ак
тивно сприяє утвердженню прин
ципів мирного співіснування дер
жав з різним соціальним ладом, 
відсічі агресивній політиці імпе
ріалізму.

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
тов. Л. І. Брежнєва «Про міжнародне становище».

Пленум ЦК заслухав доповідь секретаря ЦК КПРС 
гов. І. В. Капітонова «Про обмін партійних доку
ментів».

У дебатах на доповідь виступили: тт. П. Ф. Єшто- 
кїн — перший секретар Кемеровського обкому КПРС, 
Д. Расулоо — перший секретар ЦК Компартії Таджи
кистану, Л. І. Греков — другий секретар Московсько
го міськкому КПРС, О. О. Єпішев — начальник го
ловного Політичного управління Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту, П. А. Леонов — першим 
секретар Сахалінського обкому КПРС.

Пленум прийняв у цьому питанні відповідну поста
нову.

Пленум обрав секретаря ЦК КПРС тов. Б. М. Поно- 
марьова кандидатом у члени Політбюро ЦК КПРС.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

Пленум доручає Попітбюро ЦК 
і далі неухильно втілювати в жит
тя програму миру, вироблену 
XXIV з’їздом, і відповідно до кон
кретної ситуації використовувати 
різні форми й методи для п реалі
зації, органічно пов'язувати вирі
шення поточних безпосередніх 
завдань нинішнього часу з довго
часною перспективою і цілями бо
ротьби за мир, свободу те безпе
ку народів, суспільний про-рес і 
соціалізм,
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Ю6ІШШ МІРШ ПІОНЕРІ!
Парад юних ленінців на

Красна площа —- головна площа Кра
їни Рад. і якщо вона в кумачевому 
обранні, розцвічена прапорами і транс
парантами, якщо заповнена радісним 
багатолюддям, — значить, відзначаєть
ся велике, всенародне свято. Сьогодні 
воно прийшло в кожен дім — золотий 
ювілей радянської піонерії. І всі —• ста
рі й малі — вважають його своїм. Бо, 
як відзначається а постанові Централь
ного Комітету КПРС про 50-річчя Всесо
юзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна, «Історія радянської піоне
рі» невіддільна від героїчної історії на
шого народу і яскраво підтверджує ле
нінську думку про те, що організація 
дітей найкращий шлях виховати ко
мунарів».

Сьогодні, 19 травня, — 50 років двічі 
ордена Леніна Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна. На честь 
ювілею радянська піонерія святковим 
парадом іде Красною площею.

Навіть погода не лишилась байдужою 
до свята юних. Ще ніч була в Москві 
дощовою, але вже зранку сонце, яс
краве, радісне, засяяло над столицею, 
зробивши Красну площу ще прекрасні
шою, ще наряднішою.

В ювілейному марші — правофланго
ві загони піонерів Москви, Підмосков’я, 
посланці всіх союзних республік.

На історичному музеї величезний 
макет піонерського, значка і цифри 
«1922—1972». Кремлівську стіну прикра
сили полотнища з Гербами СРСР і брат
ніх союзних республік. А з велетенсько
го портрета, що на фасаді будинку 
ҐУМу, усміхаючись, дивиться на святкз- 
зу і таку юну сьогодні Красну площу Іл
ліч, найлюдяніша людина, з чиїм ім’ям 
учаться, борються і живуть 25 міль- 
нів юних ленінців.

Переповнені трибуни для гостей — у 
радянських піонерів богато друзів. Се
ред гостей —- зарубіжні делегації, що 
прибули із сорока країн світу.

Кремлівські куранти пробили 11 ра
зів, підхопивши їх кришталевий пере
дзвін, над площею залунали звуки пі
онерських фанфар: «Взвейтесь костра
ми, синие ночиї». Це сигнал до початку 
сйята.

У почесній варті на посту № 1 — біля 
Мавзолею В. І, Леніна — сьогодні ра
зом з воїнами стоять юні піонери та їх 
вбжаті.

Красній площі
На трибуні Мавзолею — секретарі І 

члени бюро ЦК ВЛКСМ, секретарі Мос
ковського міськкому КПРС, МИ і ММК 
ВЛКСМ, керівники Всесоюзної піонерсь
кої організації імені В. І. Леніна.

У чіткому строю завмерли шеренги 
піонерів. їх багато, дуже багато, але ти
ша така, що навіть далеко звідси чути, 
як над Красною площею лунає: «Перші 
слова любові і вдячності, перші весня
ні квіти — Володимирові Іллічу Леніну». 
Юні ленінці покладають їх до Мавзо
лею,

До учасників параду звертається пер
ший секретар ММК ВЛКСМ С. А. Куп- 
рєєв.

Яскравим, прекрасним вогнищем, 
сказав він, здійнялося сьогодні по 
всій нашій неосяжній Батьківщині світ
ле, щасливе свято юних ленінців, ком
сомольців, усіх радянських людей — 
славний 50-річний ювілей Всесоюзної 
імені Леніна, двічі ордена Леніна піо
нерської організації.

Ми тримаємо рівняння своїх лав на 
Червоний піонерський прапор, проне
сений дужими юними руками через ро
ки випробувань і перемог, прапор, 
який вчора на урочистому зборі о 
Кремлівському Палаці з’їздів був увін
чаний найвищою нагородою Батьків
щини — орденом Леніна.

Ця висока нагорода, участь керівни
ків партії і уряду в урочистому зборі, 
на якому були присутні багато учасни
ків сьогоднішнього параду, свідчать про 
глибоке, постійне піклування партії про 
підростаюче покоління, про визнання 
великої ролі Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна у вихованні 
юної зміни.

З почуттям гордості і відповідаль
ності запевняємо ми ленінський Цент
ральний Комітет КПРС Радянський уряд, 
що піонери і комсомольці Москви, 
всієї нашої багатонаціональної Батьків
щини ознаменують дорогу нагоооду 
новими успіхами в праці і навчанні, без- 
зааітним служінням ідеалам комуніз
му, справі великого ЛенінаІ

Відмінним навчанням, продовжував 
С. А. Купрєєв, піонерським внеском у 
здійснення рішень XXIV з'їзду рідної 
партії, у боротьбу за перетворення на
шої любимої столиці в зразкове кому
ністичне місто доводить піонерія Мос
кви і Московської області, всієї нашої 

країни свою готовність і далі твердо 
додержувати заповітів В. І. Леніна, ге
роїчних традицій партії і комсомолу, 
радувати батьків і матерів, старших 
братів і сестер чудовими ділами на 
благо радянського народу.

Над Красною площею лунає заклик:
Юні ленінції До боротьби за справу 

Комуністичної партії Радянського Сою
зу будьте готовії

Від імені всієї радянської піонерії 
учасники параду дружно відповідають: 
Завжди готовії

З піонерських колон, які заповнили 
Красну площу, до трибун підбігають 
сотні дітей у червоних галстуках. Вони 
дарують гостям свого . свята червоні 
гвоздики — символ революції.

Починається урочистий марш — па
рад піонерії. Його відкриває колона 
прапороносців. Попереду — прапор 
Всесоюзної піонерської організації і 
Червоний прапор, що його півстоліття 
тому вручили першим піонерам комсо- 
мольці-авіабудівники.

У головній колоні ще один легендар
ний прапор — краснодонської «Моло
дої гвардії». Він у руках Ніни Ізанцової 
— бойової соратниці Олега Кошового, 
Сергія Тюленіна, Уляни Громової.

Посивілі ветерани перших загонів 
юних ленінців

И теперь вспоминают, как песню, 
Пионерии первый мряд. 
Видят сноза рабочую Пресню 
И знакомые лица ребят.
Красный галстук из скромного ситца, 
Первый сбор, первый клич «будь готоп!» 
В синем небе пылают зарницы 
Золотых пионерских костров.

Від історичного музею на Красну пло
щу вступають колони. Вони символізу
ють етапи піонерського руху.

Проходять шеренги хлопчаків у леген
дарних будьоніаках, воскрешаючи в па
м’яті 20-і роки — перші роки держави 
робітників і селян. У той час у першому 
піонерському загоні було лише 52 чер- 
зоногалстукових з твердими, задерику
ватими хаоактерами. їхнім помислам 
відповідали заклики, що прийшли з ба
рикад: «Геть неписьменність!», «Геть
темрязуі», «Геть розруху!».

Йдуть піонери 30-х років — у черво
них косинках і синіх пілотках-іспанках.

Роки сорокові. На хлопчаках солдат
ські пілотки і партизанські папахи.

Нові загони на Красній площі. Це 
сьогодніші хлопчики і дівчатка, яким 

Батькіащина віддає есе найкраще. Во
ни рапортують про свій похід у «Краї
ну знань», про трудові діла на честь 
ювілею піонерії, про пошуки і знахід
ки «червоних слідопитів». Кожна коло
на піонерів відображає тему маршрутів 
всесоюзного маршу «Завжди готовий!»: 
«Моя Вітчизна — СРСР», «Мир і солі
дарність», «Піонербуд», «Зірочка».

І ось на Красну площу зливається 
широкий потік демонстрантів — хлоп
чиків і дівчаток в червоних галстуках. В 
їх руках — кумачеві прапори, лозунги 
і транспаранти з словами вірності юних 
заповітам Ілліча, численні діаграми і 
цифри про успіхи піонерів у навчанні і 
громадській роботі.

Тепло вітають трибуни «комісарів ди
тячих душ» — зведену колону піонер- 
вожатих.

Радянський народ зміцнює оборонну 
могутність країни. І піонерія готується 
стати до лав захисників Батьківщини. 
На ювілейному марші — збірна колона 
«Зірниці» і «Орляти», Ідуть загони юн- 
армійців, юних моряків, юних космонав
тів, сандружинниць. На площі демонст
рують свою майстерність юні друзі по
жежників. Проходить колона юних 
прикордонників, за ними піонери-оегу- 
люзальники вуличного руху.

Мить — і Красна площа перетвори
лась у величезний стадіон з футбольни
ми волейбольними, баскетбольними, хо
кейними майданчиками. Яскраве, бар
висте видовище, яке зразу ж зробило 
□сіх глядачів болільниками знаменитих 
нині клубів «Шкіряний м’яч» і «Золота 
шайба». Надійна зміна у радянських 
олімпійців.

Виступають юні гімнастки. Граціозно, 
елегантно виконують зони складні впра
ви. До гімнасток приєднуються юні 
танцюристи, учасники художньої само
діяльності. І ось на площі яскравий і 
веселий танок дружби.

І знову Красна площа і кумачі пра
порів. Юні прапороносці, спортсмени 
— вся піонерська Красна площа скан
дує здравиці на честь Комуністичної 
партії, Ленінського комсомолу, радян
ського народу.

У доповіді «П'ятдесят років великих 
перемог соціалізму» Л. І. Брежнєв го
ворив: «... партія твердо впевнена... що 
наші діти й онуки з честю нестимуть 
уперед великий прапор Жовтневої ре
волюції». Урочистий парад юних ленін
ців на Красній площі ще раз проде
монстрував безмежну відданість радян
ській піонерії заповітам Леніна, справі 
партії, справі комунізму.

(ТАРС).

ОІРНІСТЬ ленінським заповітам, яка, як 
естафета, передається від покоління 

до покоління, продемонстрували юні 
кияни в світлий день ювілею Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Ле
ніна. Сонячного ранку 19 травня вулиці 
і площі столиці України наповнились 
червоним розсипом галстуків, срібним 
перекликом сурм, частим дробом бара
банів. Запальна піонерська пісня зібра
ла в загони і ветеранів, і юних ленін
ців, що спільно стали під прапори тор
жеств, присвячених 50-річчю дитячої 
комуністичної організації.

Понад 8000 піонерів і школярів Києва 
та області взяло участь у ювілейному 
параді. Від Петрівської алеї по цен
тральній магістралі — Хрещатику вони 
вирушили до пам'ятника В. І. Леніну, 
який височить у центрі міста-героя.

Чіткими рядами крокують дружини і 
загони — правофлангові всесоюзного 
маршу «Завжди готовийі», переможці 
республіканських, обласних і міських 
оглядів, конкурсів і змагань, присвяче
них 50-річчю піонерської організації. В 
барвисто оформлених колонах — юні 
слідопити, піонербудіаці, натуралісти, 
ЮНІ техніки, зеленбудізці, юнармійці, 
активісти клубів інтернаціональної 
дружби. Разом з дітьми йдуть їхні стар
ші товариші — комсомольці. Це най
кращі піонервожаті шкіл і піонерських 
таборів, люди з щедрими, палкими сер
цями, що вміють захопити школярів 
романтикою суспільно корисних піонер
ських справ.

Біля пам'ятника В. І. Леніну завмер
ла почесна варта. Легенький травневий 
вітерець колихає прапори і знамена.

Починається урочистий парад. Його 
відкривають прапороносці і юні бара-

САЛЮТ ВІТЧИЗНІ
Парад і урочистий збір піонерських дружин столиці 

України
банщики. Червоним полум’ям палахко
тять стяги піонерських організацій. В ру
ках у дітей — макети піонерських знач
ків і двох орденів Леніна, якими наго
роджена їх організація. Ювіляри несуть 
портрет юного Володимира Ульянова, 
портрети членів Політбюро ЦК КПРС. 
На великому червоному полотнищі на
пис: «СРСР — 50 років». Дружно кро
кує різнобарвна колона дітей, одягне
них у костюми народів нашої багатона
ціональної країни. Високо піднято пра
пори всіх союзних республік.

Урочистим маршем проходять юні 
ленінці, салютуючи рідному Іллічу. 
Представники всіх районів міста й об
ласті кладуть до підніжжя монумента 
букети квітів на знак безмежної любо
ві до великого вождя і вчителя, на 
знак палкої вдячності Комуністичній 
партії за щасливе дитинство;

Тисячі киян, що зібралися на Хреща
тику і вздовж Червоноармійської вули
ці, гаряче вітали своїх дочок і синів, 
які вирушили до святково прикрашено
го Палацу спорту, де піонерські горни 
просурмили великий піонерський збір. 
Разом з відмінниками навчання, заспі
вувачами славних справ на свято при
були посланці найкращих дружин усіх 
областей республіки, ветерани Комуні
стичної партії і Ленінського комсомолу, 
передовики виробництва, діячі науки і 
культури, воїни Радянської Армії. Се
ред гостей — делегація Спілки вільно? 

німецької молоді з містз-побратима 
Лейпціга.

Під барабанний дріб на сцену вихо
дять сурмачі. Звучить сигнал «Вззей- 
тесь кострами, синие ночи», який під
хоплюють фанфаристи.

Всі присутні встають, коли до залу 
вносять піонерські прапори.

Від імені учасників урочистого збору 
правофлангових всесоюзного .маршу 
«Завжди готовий!» перший секретар 
Київського' міськкому ЛКСМУ С. М. 
Мартинюк вітає почесних гостей — ве
теранів піонерського руху, організато
рів перших дружин, представників усіх 
піонерських поколінь.

До залу входить сГм червоногалстуко- 
вих колон, які символізують маршрути 
піонерського маршу, — «В країну 
знань», «Моя Батьківщина — СРСР», 
«Піонербуд», «Мир І солідарність», 
«Зірниця», «Рівняння на піонерські 
прапори», «Зірочка». Один за одним 
відмінники навчання, юннати, будівель
ники, юнармійці, жовтенята здають ра
порти.

Секретар Київського міськкому партії 
О. С. Капто повідомляє про постанову 
міськкому нагородити міську піонерсь
ку організацію імені В. І. Леніна пам’ят
ним прапором. Під оплески присутніх 
він передає прапор представникам піо
нерської організації Києва.

Потім під мелодію «Маршу комуніс
тичних бригад» ветерани київських під- 

приемств, колективам яких піонерські 
дружини напередодні ювілею здавали 
рапорти, вручають головам дружин при
зи батьків — робочі інструменти, маке
ти виробів, сувеніри.

Слово надається першому секретаре
ві ЦК ЛКСМУ А. М. Гіренку. Від імені 
Центрального Комітету ЛКСМУ він пал
ко вітає юних ленінців, усіх гостей, що 
прибули на свято, і висловлює щиру 
вдячність вожатим, учителям, наставни
кам, усім, хто виховує юну зміну, веде 
її шляхами щасливого піонерського ди
тинства. Промовець звертається зі сло
вами глибокої подяки до рідної Кому
ністичної партії і Радянського уряду за 
їх постійне піклування про підростаюче 
покоління, за високу нагороду, яко? 
удостоєна дитяча комуністична органі
зація.

Після урочистого збору починається 
театральна постановка «50 піонерських 
років».

Бойовим оглядом рядів юних ленін
ців, їх рапортом Батьківщині про свої 
успіхи □ навчанні, праці, спорті і твор
чості стало світле свято піонерії, яка 
радісно відзначила день свого народ
ження.

В урочистостях піонерії Києва та об
ласті взяли участь кандидат у члени По- 
літбюро, секретар ЦК КП України Ф. Д. 
Овчаренко, перший заступник Готози 
Президії Верховної Ради УРСР С. О. Сте- 
ценко, заступники Голови Ради Міністрів 
УРСР I. Д. Степаненко, П. Т< Трочько, 
завідуючі відділами ЦК КП України Д. Г. 
Опанасюк, І. 3. Орел, А. А. Уланов, 
П. М. Федченко, В. В. Цвєтков, предсгаз- 
ники партійних, радянських та громад
ських організацій.

(РАТАУ)«.

ЧЕРВОНІ СТРІЧКИ-ПРАВОФЛАНГОВИМ
Урочиста піонерська лінійка в м. Кіровограді і

У дні святкування 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Леніна, 
чеканячи крок під звуки горну і бараба-

ну, йшли піонери вулицями ІМІСТ І сіл, ве
ли розмову біля багаття (іро радісне 
життя в країні Піонерії. ‘

Піонерські дружини Кіровограда ви
йшли 19 травня на святкову демонстра
цію, щоб ще раз рапортувати партії, 
старшому вожатому — комсомолу, на
родові про успіхи у всесоюзному марші 
«Завжди напоготові!».

Площа імені С. М. Кірова. На трибуну 
піднімаються ветерани піонерського ру
ху, члени бюро обласного і міського ко

мітетів КП України, члени бюро облас
ного й міського комітетів ЛКСМУ.

Командир міського піонерського шта
бу «Салют» Віталій Лисам доповідає гро 
готовність до урочистої ЛІНІЙКИ.

— Сьогодні піонерія Країни Рад від
значає свій 50-річний ювілей, — говорить

(Закінчення на 3-й стор.).
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ЧЕРВОНІ СТРІЧКИ — ПРАВОФЛАНГОВИМ

(Закінчення).

голова міської ради піонерської органі
зації Людмила Пилипенко. — 3 нами в 
строю піонери всіх поколінь. Червоні 
галстуки сяють на грудях 13 тисяч хлоп
чиків і дівчаток нашого рідного міста, 
їм є про що доповісти партії і народу: 
всі піонерські дружини успішно кроку
ють маршрутами всесоюзного маршу 
«Завжди напоготові!».

Звучать гімни СРСР і УРСР. Урочиста 
лінійка правофлангових загонів м. Кіро- 

Чвограда, присвячена 50-річчю Всесоюз
ної піонерської організації імені В. 1. Ле

ніна оголошується відкритою. Лягають 
до підніжжя пам'ятника С. М. Кірозу 
живі квіти.

Перший секретар міськкому гарнії 
!. П. Валявський сердечно поздоровляє 
піонерів з великим святом, з нагород
женням піонері! другим орденом Леніна. 
..Т ще оДин прояв піклування пар

тії і народу про підростаюче поколін
ня, — сказав І. П. Валявський, — будьте 
ж завжди гідні високої нагороди.

Голова ради дружини школи № 13 
Олена Логзиненко аід імені піонерів 
свого покоління приносить клятву на вір
ність Вітчизні, заповітам Ілліча.

Наступає урочиста хвилина. Перший 
секретар міськкому ЛКСМУ Ю. Руднєз 
оголошує постанову бюро міськкому 

комсомолу: міській піонерській організа
ції вручається Червоний прапор Кірово
градської міської комсомольської орга
нізації. Почесні імена правофлангових 
присвоюються дружинам шкіл №№ 8,11, 
12, 13, 34. Перехідний Червоний прапор 
бригад комуністичної праці і пам ятні 
стрічки ЦК ВЛКСМ і Всесоюзної ради 
піонерської організації вручаються дру
жині СНІ № 11. Пам’ятними стрічками 
ЦК ВЛКСМ і Всесоюзної ради піонер
ської організації, грамотами, вимпелами 
МК ЛКСМУ нагороджуються кращі дру
жини і всі правофлангові загони шкіл 
міста.

Завідуючий міським відділом народ
ної освіти С. В. Скіпа, ветеран піонер
ського руху 3. М. Завіна, директор ре- 
мотного заводу «Укрсільгосптехнікил 
О. П. Гринчук поздоровляють піонерів з 
святом, бажають великих успіхів у на
вчанні.

Після закриття урочистої лінійки піо
нерські колони вирушають до пам'ятника 
В. 1. Леніну. Великому вождеві — піонер
ський салют. Піонерське спасибі ленін
ській партії, народу за щасливе дитин
ство, за турботу і піклування.

На закінчення свята юні ленінці поди- 
аились святковий концерт самодіяльних 
гуртків Палацу піонерів.

М. СЕМЕНЮК.

Під час святкування 50-річчя піонерської 
організації кращим загонам вручалися впміс- ; 
лн МК ЛКСМУ (фото віорі).

На фото внизу: урочиста лінійка 
площі імені С. М. Кірова.

Фото В. КОВПАКА.

НА ФАРВАТЕРАХ 
ДРУЖБИ

Над всіма океанами щогодини за
мовкає ефір. П’ятнадцять хвилин ко
раблі слухають море: «В районі Бом
бея — ураган...». «Сінгапур сповіщає 
про штиль...». «Владивосток повідом
ляє...». . ,

Романтика кругосвітніх рейсів, віт
ри «ревучих сорокових» неначе на
яву вривались до залів та кімнат, де 
проходили зустрічі молоді Кірово
града та області з групою перших 
помічників капітанів далекого пла
вання, які гостюють у нос в зв'язку 
з підготовкою до 50-річчя СРСР та 
всесвітньою кампанією «Юність зи- 
б^лває імперіалізм».

Перший помічник капітана далеко
го плавання теплоходу «Сванетія» 
Герой Соціалістичної Праці Віктор 
Іванович Корінний, перший помічник 
капітана далекого плавання теплохо
ду «Белорецк» Євген Онуфрійович 
Гаврилін з Чорноморського паро
плавства та перший помічник капі
тана далекого плавання тепло
ходу «Анапа» Дунайського паро
плавства Енгельс Володимирович 
Гладков зустрілись з працівниками

обкому комсомолу, червонозорівця- 
ми, курсантами Кіровоградського 
льотно-штурманського училища ци
вільної авіації та учнями середньої 
школи № 6. Вони побували на 
ударній республіканській комсомоль
ській будові Побузького нікелевого 
заводу, гостювали в учнів Голованів- 
ського сільського професійно-тех
нічного училища. А сьогодні їх зуст
річатимуть працівники Світловодсь- 
кого заводу чистих металів та май
бутні моряки Світловодської дитячої 
річкової флотилії.

Радянські торгові судна приходять 
в 995 портів 105 країн світу. Наші 
моряки не лише перевозять вантажі. 
За рубежем кожен член екіпажу 
теплоходу Країни Рад демонструє на
шу роботу, наші звичаї, відкриває 
нашу мораль. Радянський моряк — 
це друг, який простягає руку допо
моги всім народам, які борються з 
колоніалізмом та імперіалістичною 
агресією. Про це розповідали моло
дим степовикам Кіровоградщини 
гості-моряки. Вони говорили про не
легку працю екіпажів радянських су
ден на річкових та морських шля
хах, про теплі зустрічі у портах 
братніх країн, про те, як високо не
суть моряки честь радянського 
флоту.

М. ВІДЕНКО.

ДІТЯМ-ПРО КРАСУ
«З ПРОСУВАННЯМ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА ПО ШЛЯХУ КОМУНІСТИЧНО

ГО БУДІВНИЦТВА ЗРОСТАЄ РОЛЬ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА У ФОРМУ
ВАННІ СВІТОГЛЯДУ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ, її МОРАЛЬНИХ ПЕРЕКОНАНЬ 
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ».

(Із Звітної доповіді Центрального Комітету КПРС XXIV з'їздові Комуністичної 
партії Радянського Союзу).

ПУСК КОНАКОВСЬКОЇ ДРЕС
КОНДКОВЕ, Калінінська область. 

(ГАРС). Будівельники м енергетики 
<.'‘онаковської ДРЕС передали стан

цію в промислову експлуатацію. На 
лічильнику ДРЕС — вже більш як 60 
мільярдів кіловат-годин електроенер
гії. Приблизно стільки ж виробили 
всі електростанції країни в 1943 ро
ці. ДРЕС будувала вся країна, тут 
пліч-о-пліч працювали робітники 
більш як 20 національностей.

На станції відбувся урочистий мі
тинг. З великим піднесенням, палкою 
овацією було зустрінуте привітання 
Центрального Комітету СРСР і Ради 
Міністрів СРСР будівельникам, мон
тажникам, експлуатаційникам, усім 
учасникам спорудження ордена Ле
ніна Конзковської ДРЕС. Учасники 
зборів прийняли листа Центральному 
Комітетові КПРС і Раді Міністрів 
СРСР.

Працівники дитячих біб
ліотек області повсякденно 
турбуються про формування 
в своїх юних читачів пра
вильного розуміння краси 
людських стосунків, друж
би, товаришування, дбають 
про виховання в них почут
тя колективізму, любові до 
батьків, гордості за свою 
Батьківщину, за свій крзй.

Бібліотекарі знайомлять 
читача з життям тих, хто 
створює літературу і мис
тецтво — з життям пись
менників, композиторів, жи
вописців, скульпторів, акто
рів, режисерів, навчають 
правильно розуміти твори 
художньої літератури, обра
зотворчого, театрального 
мистецтва та мистецтва кі
но, музики.

В усіх бібліотеках області 
проводяться бесіди, літера
турні ранки, читацькі кон
ференції на теми: «Образ 
комуніста в поезії брзгніх 
республік», «Кращі твори 
художньої літератури, вида
ні між ХХІІІ і XXIV з'їздами 
КПРС», «Кращі твори пись
менників братніх республік» 
та інші.

З метою активізації про
паганди книг письменників 
союзних республік бібліоте
ки проводять тижні пігаоа- 
тури народів СРСР. Під час 
тижнів проходять голосні 
чигання, бесіди, огляди лі
тератури, літературні ранки 
і вечори.

Так під час тижня, при
свяченого РРФСР в Ончк'їв- 

ській сільській бібліотеці 
Маловисківського району 
було влаштовано огляд лі
тератури, літературний день 
«Муса Джаліль — поет-ге- 
рой» та бесіду по книзі 
А. Бікчентаєва «Великий ор
кестр».

До 50-річчя піонорії в 
кожній бібліотеці оформле
ні книжкові виставки за 
маршрутами маршу «Зав
жди напоготовії», де поруч 
з піонерськими книгами 
представлено і кращі твори 
художньої літератури.

Цікаво пройшли бесіди 
по книгах М. Познанської 
«Валя Котик», Я. Якозлеза 
«Лицар Вася», Н. Богданові 
«Безсмертний горніст», В. Гу- 
барьова.«Павлик Морозов» 
у Кіровоградській міській 
бібліотеці № 4, Олександ
рійських міських бібліоте
ках № 1 та № 2.

У Новоархангельській ра
йонній бібліотеці тиждень 
поезії розпочався вступною 
бесідою «Чудовий світ по
езії». З цікавістю слухали 
діти бібліографічний огляд 
літератури «Молоді голо
си», який провів місцевий 
поет О. Куйбіда. Протрзва- 
лися пластинки з піснями на 
слова Н. Забіли, Д. Пззлич- 
ка, П. Тичини. А по шкіль
ному радіо велася передача 
кращих віршів поетів Нозо- 
архангельщини.

Важливе місце в естетич
ному вихованні займає му
зика і образогворче мис

тецтво. Тому в бібліотека'' 
проводяться літературно- 
музичні вечори, бесіди: 
«Твої піонерські пісні», 
«Композитори - лауреати», 
«Вони подарували нам піс
ні», «Перші піонерські піс
ні», «Композитори Радян
ського Союзу — дітям» та 
інші.

Велику, увагу працівники 
бібліотек приділили пропа
ганді тверів образотворчо
го мистецтва народів СРСР. 
Цікаво пройшла бесіда по 
картинах С. А. Чуйкоча 
«Киргизька колгоспна сюї
та» та «Дочка Радянської 
Киргизії» в Новомиргород- 
ській міській бібліотеці.

До 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації іме
ні В. І. Леніна в бібліотекзх 
тривали бесіди, читацькі 
конференції, на яких обго
ворювалися питання: «Об
рази дітей з творчості ху
дожників», «Зображання 
щасливого дитинства в кар
тинах радянських художти
ків».

Працюючи в тісному кон
такті з школою, піонер
ською та комсомольською 
організаціями, бібліотекарі 
вивчають запити різних груп 
дітей і кожного читача зо
крема, вміло керують чи
танням, сприяють форму
ванню смаків і уподобань

І. КАСАТКІНА, 
методист обласної біб
ліотеки ім. А Гайдара.

рер - 50 СВЯТО ВУЛИЦІ
Нещодавно з м. Кіровограді 

було проведено свято вулиці 
А- В. Луначарського. До цього ве
лась велика підготовча рооота.. 
Комсомольці й піонери, вчителі 
СШ Но 5 побували в будИНг<а?{ 1 
квартирах, поцікавились, хто живе 
ка цій вулиці. Як з'ясувалось, то 
т/т більше 280 учасників Великої 
®5**зняної війни, які нагороджені 
°РДвнами і медалями. На цій. ву
лиці проживає заслужений лікар 
Республіки, орденоносець Сазчен- 
Ио Василь Фокич, а що 27 ударнй- 

ків комуністичної праці. Тут меш
кають представники 7 національ
ностей Країни Рад.

Нарядно прикрашена вулиця. На 
урочистий мітинг запросили знатних 
людей міста.

Після виступу директора школи Л.4. 
Кожеаникозої слово налається одному 
перших комсомольців Кіровограцщіши, 
працівнику Будинку вчителя В. У. Лу 
ценку. Його цікава розповідь про А. В. 
Луначтрського викликала великий Ін
терес у присутніх. А заступник голов
ного архітектора м. Кіровограда В. М. 
Гарковепь розповів про історію нашого 
обласного центру 1 перспективи рога 
розвитку в новій п'ятирічці.

Потім 20 юним жителям цієї 
вулиці, які дссягли 16 років, на
чальник паспортного столу пер
шого відділення міліції м. Кірово
града В. 1. Дротянко вручив пас
порти.

Урочисто прозвучала клягва 
хлопчиків і дівчаток, які під час 
цього урочистого свята стали піо
нерами. Ветеранам партії і комсо
молу піонери пов язали свої чер
воні галстуки.

Після урочистої частини силами 
художньої самодіяльності був да
ний великий святковий концерт.

О. НАГОРНИЙ.
м. Кіровоград.

ЗАПРОШУЄ КНИГА
Нещодавно у видавництві «Радянська школа» вийшла в 

езіт книга директора Богданівської середньої шкоти Кіро
воградської області заслуженого вчителя УГСР Героя Со
ціалістичної Праці І. Г, Гкачснка «Трудове виховання стар
шокласників». В ній послідоз'їо висвітлено форми і методи 
трудоиого вихованки н процесі оволодіння основами наук, 
зокрема на уроках фізики, хімії, основ сільськогосподарсько
го виробництва. В кинзі зосереджена значна увага на роз
гляді питань організації виховання під час. навчально-ішроб- 
ничої пракпіки в сільськогосподарському виробництві, вис
вітлено проблеми позакласної роботи з учнями в технічних 
гуртках, я товаристві «ІОннА дослідник», тощо.

Книіа «Трудове виховання старпіокласнньїп» стане добрим 
порадником для учителів, директорів шкіл, класних керів
ників, вихователів, студентів педагогічних інстнтутіп.

, . Л. ШУЛЕПІКО, 
ст. бібліограф бібліотеки ім. Н. К. Крупської.
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З- року в рік розширювалась і територія заводу. Один за одним 
зводилися нові корпуси. На їх будівництві використовувалася де
шева праця жінок і дітей, хоч тисячі дорослих чоловіків залиша
лися безробітними. А запопадливі капіталісти накопичували все 
нові й нові мільйони. Статистичні звіти акціонерного товариства 
«Р. і Т. Епьворті» за останні десять дореволюційних років наоч
но показують, що приносила праця елисаветградських робітників 
заводчикам. У мирний період так званий «чистий прибуток» їх 
щорічно становив 1—1,5 мільйона карбованців золо ом, а в ро
ки війни, у зв’язку з воєнними замовленнями, — втричі більше.

Ріст підприємства Ельворті був закономірним явищем. У Росії 
невблаганно розвивався капіталізм. Сільська буржуазія, що зрос
тала, пред’являла дедалі більший попит на сільськогосподарські 
машини. Характеризуючи пореформений період промислового 
розвитку, В. 1. Ленін писав: «Росія сохи і ціпа, водяного млина і 
ручного ткацького верстата стала швидко перетворюватися в Ро
сію плуга і молотарки, парового млина й парового ткацького вер
стата». Але трудящим села машина несла не полегшення, а розо
рення і злидні. Недаремно кажуть, що в ті часи кожна сівалка 
або жниварка обливалася двічі: потом робітників, які її робили, 
і сльозами батраків, яких ця машина позбавляла останнього за
робітку...

Неабияке значення для зростання попиту, а значить і для розвитку за
воду мала пристосованість ельвортівських машин і знарядь до місцевих 
умов і грунтів. На відміну від багатьох інших своїх конкурентів, що ви
пускали сільськогосподарські машини в Росії, Ельворті не копіювали іно
земних марок машин, а створювали цілком попі види власної конструк
ції. Першою вагомою вдачею,заводу було створення в 1388 році рядкової 
сівалки під назвою «Росія». Рядкові сівалки не були тоді новиною ні в 
європейському, ні в російському машинобудуванні, але у 80-х роках їх ко
піювали з американського і англійського типів такі заводи як «Централь
не товариство» в Тулі, «Гельферіх-Садс» в Харкові, «Лепп І Вальм.ін» в 
Олександрійську (Запоріжжі) і завод Менделя в Білій Церкві. Па заводі 
ж Нльворті створили цілком оригінальну російську сівалку. Протягом 
наступних десятиріч її удосконалювали, і вона кілька разів діставала ви
сокі відзнаки на всеросійських та міжнародних виставках.

Але нічим не відзначеними і зовсім забутими залишилися де
сятки «безіменних» винахідників-робітників, що були справжніми 
творцями найкращої на тей час сівалки. Так, головний механізм, 
що був гордістю ельвортівської машини, висівний апарат — скон
струював і вдосконалив робітник В. Г. Ковальський. Одначе ме
ханізм Ковальського, як і інші робітничі винаходи, приписали со
бі Р. і Т. Ельворті. Вони так поаерч/ли справу, ніби В. Коваль
ський майже подарував цінний винахід хазяям заводу. З плином 
часу заводчики на цьому винаходові нажили великий капітал, а 
В. Ковальському заплатили копійки.

ДОБРЕ прислужилася славі заводу реклама — неминучий супут
ник капіталістичного підприємства. Ельвортівську рекламу 

бачили скрізь: і в будь-якій російсокій чи іноземній газеті, і в 
журналі, довіднику або календарі, і на вулиці чи ринку, а то на
віть і на ділових паперах. За розмірами вони були досить різно
манітними: від мініатюрок у формі конторського штампу до по
лотнищ з величезними буквами.

Спогади селян і фото однієї з реклам, що збереглося до наших днів, 
наочно свідчать, як народжувалась сльао.тгівська реклама... На майдані 
в убогому степовому селі незвичайнл метушня, Сюди з Єлисьвсті рада ра
зом з представником адміністрації заводу Ельворті і своїм реквізитом при
їхали фотографи, репортери, в нову сівалку, що виблискує свіжою фар
бою, запрягли пару добрячих коней. Одягли у вишивані сорочки кількох 
селян, заквітчали наймичку-красуню І наказали стази біля сівалки. Сіль
ських обірваних дітей, що прибігли на цей дивогляд, налякали і відігнали.

Через кілька тижнів цей лубочний знімок обійшов усю Європу, 
рекламуючи ельвортізсаку машину.

Реклама була привабливою, але характерними рисами заводу, 
який займав одне з перших місць у своїй галузі, залишилися 
типові риси всього російського сільськогосподарського машино
будування. Насамперед — це відсутність- чіткої спеціалізації, 
низька енергоозброєність і панування іноземних капіталістів. За
вод Ельворті виробляв 114 типів машин і знарядь, на які майже 
зовсім не було робочих креслень. Робітники працювали по виго
товлених шаблонах, а деякі роботи виконувалися на око. Зазод- 
ське устаткування залишалося без змін протягом кількох деся
тиріч. Складні деталі машин, які випускав завод, довозилися з-за 
кордону.

Завод розвивався, випереджаючи свій первісний план, тому до
будови його ліпилися поза планом. Вигляд типового заводського 
приміщення мав лише один корпус. Заморських капіталістів ці
кавили тільки чисті прибутки.

2. ПІД ЧУЖОЮ П’ЯТОЮ

Кожного досвітку виснажений робітник, перевертаючись на 
убогій постелі, думав про те, щоб відпочити ще хоч часинку. 
Але передсвітанкову пітьму розривав настирливий клич завод
ського дзвону. Робітник схоплюааася і квапився до заводських 
воріт, що поглинали його разом з сотнями йому подібних, щоб 
пізнього вечора знову викинути геть, змучених і отупілих від не
посильної праці. У ливарному це<у, який робітники називали 
пеклом, робота починалася о піз на зосьму, а закінчувалася десь 
о 10—11 годині вечора Не раз, по дорозі з заводу додому, змо
реним тяжкою працею ливарникам сон склепляв повіки і вони 
прокидалися, ударяючись об ліхтаочий стовп.

Ветеран заводу М. С. Притюпа, що зазнав ельвортівського гні
ту на власній спині, розповідає:

«Працювали по десять з половиною і більше годин на добу. 
Ельворті не дуже дбали про впровадження нової техніки, яка 
полегшувала б працю людей: вони мали багато дешевих рук. За 
ворітьми завжди стояли безробітні, готові піти на будь-яку робо
ту, аби заробити на прожиток. Працювали ■ дуже поганих умо
вах,,, Техніки безпеки не було ніякої. Звідси й часті нещтсиі ви
падки. Перед потерпілими відкризаася один шлях — на вулицю. 
Ельворті таких не тримали.1)

7) Газ. «Кіровоградська правда*, 20 квіrun 1957 р.

(Далі буде).

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луиачарсьхого, 36, 
телефони: відповідального секретаря та відділу ком

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

БК 06002? Індекс 61197

СТАРТУЮТЬ
САНДРУЖИНИ

комітету товариства Черво
ного Хреста. Два інша* 
призових 
команди
№ 34 та
CLU № 34 нагороджена пе
рехідним вимпелом та гра
мотою, команда С111 №11 
— грамотою міського ко
мітету товариства Червоно
го Хреста.

Парк імені Перемоги. Тут 
у травні щороку відбуваю
ться поединки санітарних 
дружин шкіл та профтех
училищ Кіровограда.

Цього разу на старт ви
йшли 20 команд. Па шести 
етапах сандружинники де
монстрували вміння надати . 
першу медичну допомогу, 
швидко перенести та тран
спортувати «потерпілого», 
вміння користуватися ін
дивідуальними засобами 
захисту, працювати у зоні 
бактеріологічного уражен
ня тощо.

Найбільш успішно у ком
плексі виступили сандру- 
жинниці МП'ГУ М 9. Коман
ді вручено перехідний ку- 

грамоту міського

Н. ЦИБУЛЬСЬКА, 
голова міського коміте
ту товариства Червоно
го Хреста.

На фото ліворуч: «потер
пілим» буде надана перша 
допомога. Внизу — сан дру
жини шикують ряди.

Фото М. Тернавського.

Швидкі весла 
В. Хропаченка

Кіровоградський 
дидат у майстри спорту 
Віктор Хропаченко висту
пав у Києві на республі
канських змаганнях з 
веслування, де розігру
вався кубок Еаликзго 
Дніпра. Наш земляк за
хищав честь ДСТ «Спар
так» і веслував на бай- 
дарці-двійці разом з жи
томирським кандидатом 
у майстри спорту А. Чер- 
няєвим. Цей дует став 
переможцем на двох ди
станціях — 500 та 1000 
метрів.
' М. .МИХАЙЛОВ.

У фіналі першості облради ДСТ 
«Сгіартак» з шахів призові місця 
вибороли команди обкомів проф
спілок працівників місцевої про
мисловості і комунально-побуто
вих підприємств (ЗО очок), праців
ників держустанов (23,5 очка), та 
працівників зв’язку (23 очка).

Кращими на своїх дошках були: 
иа першій — Г. Бугмсй та Г. Ду
бівка (в обох по 7,5 очка), на 
другій — Ф. Мамонт, на третій — 
М. Варивода, на четвертій — 
А. Славко.

третій вид спартакіади, 
присвяченої 50-річчю утвореная 
СРСР. По закінченні цього виду 
у лідируючій групі тісно — ко
лективи один від одного відділяє 
лише одне очко. Поки що попере
ду команда обкому профспілок

У групі лідерів тісно
працівників культури, на другому 
місці медики, на третьому — ко
мунальники.

О. СТАСЮЕГ 
заступник голови облрлци 
ДСТ «Спартак».

Редактор В, ПОГРІБНИЙ,

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
М’ЯСОКОМБІНАТІ

оголошує прийом учнів на 1972—“’973

навчальний рік

Училище готус робітників для м'ясної 
промисловості. Строк навчання 1 рік. 
Училище приймає юнаків від 15 з поло
виною років і старших. Дівчат віком від 
16 з половиною років і старших з оезі- 
тою 8—10 класів.

Учні забезпечуються стипендією в 
розмірі 18 карбованців та 3 карбованці 
квартирних на місяць, триразовим без
платним харчуванням, спецодягом та 
форменним одягом.

Гуртожитком училище не забезпечує, 
розміщує учнів на приватних квартирах.

Вступники повинні подати зайву на 
ім’я директора, автобіографію, доку
мент про освіту та народження, довідку 
про стан здоров'я, шість фотокарток 
розміром 3X4, довідку з місця прожи
вання, характеристику.

Адреса училища: м. Кіровоград. Обоз- 
нівське шосе, м’ясокомбінат, їхати авто
бусом № 10.
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А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД .
СЕРЕДА, 24 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 17.00 — «На $ 
шкільних широтах». (К). 17.30 «_ ■
— «Народний телеуніперен- ЦЯЯй 
тот». (К). 18.00 — Тележурнал Зба 
«День за днем». (в.ірово- 
град). 18.30 — В ефірі —
«О-1». (К). 19.00 - В ефірі
«Молодість». «Нумо, хлопці!». 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Інтербачення.
«Подорож в країну Симфо
нію». (М). 22.30 — Фінал куб
ків європейських країн. «Ди
намо». (М). — «Глазго Рейнд
жерс» (Шотландія). Передача 
:» Барселони, В перерві — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К>. 19.30 — «Працею зве
личені». «Шахтарський харак
тер». (Ворошиловград). 19.45
— Чемпіонат СРСР з гандбо
ла. (Запоріжжя). В перерві
— «На добраніч, діти!», (К).
21.00 — 1. Карпенко-Карий.
«Житейське морс». Вистава 
Київського Державного акаде
мічного українського драмте
атру ім. Франка. В перерві — 
вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 25 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Поли
ни. (М). 9.45 - Для дітей
«Лічилочка». (М). 10.15 —
«Стріляй замість мене». Ху
дожній фільм, (М). П.30 —
Коииерт з творів М. Глінки. 
(ЛІ), 12.15 — «Уральські буд
ні». Програма телевізійних 
документальних фільмів. (М). 
13.15 — «На полях країни». 
(ЛІ). 13.30 — Новини. (М). 
15.45 — «Наука — сільському 
господарству», (М). 16.15 — 
Телефільм «У нашій нпартирі 
газ». (Кіровоград). 16.30 —
«За рядками партійних на
креслень». «Особисто відпові
дальний». (Кіровоград). 17.00
— Спортивна програма. (М)С- Бьх' «MaJÄ 
(М). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). |9.20_
Кінофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Ми з Крон
штадта». (К). 20.50 - . «На 
добраніч, дітиі». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 2J.3O —

«Екран молодих». (К). 22.30
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19,30 — Інтерба
чення. «Українські веснянки». 
(К). 20.15 — «На варті 
дянських законів».
— «Літературні ................
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм- 
«Чорне сонце». (М).
Новини. (М).

П’ЯТНИЦЯ, 26 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 2.22 
Новини. (М). 9.45 — Для шко-

10.15 — Художній 
. . Балтики».

11.45 — «Богні цирку». 
12.35 — Новини. (М). 
— «Грають юні музикам- 
(Львів). 17.30 — За на-

XXIV з'їзду 
Тележурнал «Про- 
(Донецьк). 18.00 — 

«Хроніка тижня». (Кірово
град). 18.10 - Телефільм. (Кі
ровоград). 18.30—Для юнацт
ва. «Назустріч сонцю». (Дні
пропетровськ). 18.55 — Оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — «Вітчизно моя неозо
ра». (К). 20.45 - «На добра
ніч, літі;!», (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ін
тербачення. Кольорове теле
бачення. «Міжнародна зустріч 
з футбола між збірними 
командами ФРН-СРСР. (Пе
редача з Мюнхена). В перер
ві — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Свіу со
ціалізму. (М). 18.40 — Ап.лр- 
ський вечір композитора 
Т. Хрснникова. (М). 21.00 •— 
Програма «Час», (М). 21.30 — 
Художній фільм «Особисто 
відомий». (К). 23.15 — Вечірні 
новини. (К).

ра- 
СМ). 20.30 
чигання».

9.35

лярів. «Конкурс юних піаніс
тів». (М). і?.::
фільм «Депутат 
(М). - -
(М).
J7.00 
ТИ», 
кресленнями 
КПРС. 
грсс».
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