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ПІДПИСАННЯ РАДЯНСЬКО-
НОРВЕЗЬКОЇ УГОДИ

18 березня у Великому Кремлівському Палаці від
булося підписання угоди між урядом Союзу Радян

ських Соціалістичних Республік і урядом Королівст
ва Норвегії про судноплавство.

Від імені Радянського уряду угоду підписав Голо
ва Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, від імені 
уряду Норвегії — прем’єр-міністр Норвегії Трюгве 
Браттелі. (ТАРС).

РАДЯНСЬКО-НОРВЕЗЬКІ 
ПЕРЕГОВОРИ

18 березня у Кремлі проходили переговори між чле
ном ГІолігбюро ЦК КГ1РС, Головою Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіним, членом Політбюрб ЦК 
КПРС, міністром закордонних справ СРСР А. А, 
Громико і прем’єр-міністром Норвегії Т. Браттелі.

ИСЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

ПЕРША КОЛОНКА НОМЕРА

*

у ГОЛУБОМУ залі Жовтневого Палацу під час 
* XXII з'їзду комсомолу України працювала ви
ставка. На її стендах п’ятнадцятьма роботами була 
представлена творчість і молодих умільців Кірово- 
градщіпіи. Кращі з кращих раціоналізаторських про
позицій і винаходів, ті, що завоювали призові місця 
па. районних, міських та обласних виставках науково- 
технічної творчості молоді, одержали путівку в столи
цю республіки. Кожна робота свідчить про серйозність 
пошуку, зростання майстерності, господарський під
хід в розв’язанні поставлених завдань.

Науково-технічна творчість молоді області зараз з пов
ним правом стала невід’ємною складовою частиною науково- 
технічного переоснащений наших заводів, фабрик, ферм, бу
дівництва, транспорту, сфери обслуговування. Щороку вона 
набирає сили і розмаху. НТТМ — один з найбільш масо
вих молодіжних рухів. Старшокласники і учні професійно- 
технічних училищ, студенти упевнено і ефективно працюють 
на «велику науку», па «велику промисловість». Нарешті, 
найбільш чисельний і активний загін новаторів сформований 
із молодих робітників, техніків, інженерів.

Нинішню, дев’яту п’ятирічку можна названі періо
дом змужніння і розквіту НТТМ. Щороку обласний 
загін молодих умільців збільшується в середньому 
майже на півтисячі чоловік. Такого поповнення в по
передні роки не спостерігалось. Рекордна кількість 
молодих взяла участь в раціоналізації і винахідництві 
у третьому, вирішальному році п’ятирічки. Цей загін

ГОШЖ ВДУТЬ
УШЛЬЩ

НА ПРАВОМУ ФЛАНЗІ ЗМАГАННЯ
Бюро обкому Компартії України, ви

конком обласної Ради депутатів трудя
щих та президія обласної ради профспі
лок прийняли постанову «Про підсумки 
соціалістичного змагання колективів 
промислових підприємств, сільського 
господарства, будов, транспорту, зв’яз
ку, освіти та сфери обслуговування за 
IV квартал 1973 року». Переможцями 
визнані колективи: ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу «Червона 
зірка», Кіровоградського ордена «Знак 
Пошани» заводу тракторних гідроагре
гатів, комбінату «Олександріявугілля», 
укрупненого автотранспортного госпо
дарства виробничого об’єднання «Дніп- 
роенергобуд індустрія», Олександрій
ського електромеханічного заводу, Зна- 
м'янського відділку Одесько-Кишинів
ської залізинці, локомотивного депо 
станції Гайворон Одесько-Кишинівської 
залізниці, Помічнянського вагонного де
по Одесько-Кишинівської залізниці, За- 
валлівсьхого графітного комбінату, буд- 
управління «Машбуд» комбінату «Кіро- 
воградважбуд», спеціалізованої пересув
ної механізованої колони № 2 облміж- 
колгоспбуду, автобази № 11 імені XXII 
з’їзду КПРС Головвантажтранспорту 
Мінважбуду УРСР, Кіровоградського ви
робничого об'єднання вантажного авто-

транспорту 10661, Новоукраїнського рз- 
йонного відділу будівництва і експлуата
ції автомобільних шляхів, Гайворонсько- 
го комбінату хлібопродуктів, Світловод- 
ського райоб’єднання «Сільгосптехніка», 
радгоспу «Червона зірка» Бобринецько- 
го району, колгоспів імені Орджонікідзе 
Новгородківського, «Червона комуна» 
Нсвоархангельського, «Росія» Ульянов
ського, імені Леніна Долинського, «Шлях 
до комунізму» Доброаеличківського ра
йонів, Райпільського відгодівельного 
радгоспу Петрівського району, буряко
радгоспу Ульяновського цукрокомбіна- 
ту, Кіровоградської кондитерської фаб
рики, заводу «Цукрогідромаш» харчо
комбінату Новоукраїнської райспожив- 
спілки, заготконтори Бобринецької рай- 
споживспілки, універмагу № 43 Кірово
градського міськхарчоторгу, їдальні № 7 
Світловодського комбінату громадсько
го харчування, заводу «Хімпобут», лі
чильного центру Кіровоградського обл- 
статуправління, Кіровоградського заводу 
плодоягідних і шипучих вин, Олександ
рійського районного вузла зв'язку, Мз- 
лсвисківської СШ № 3, Світловодської 
дирекції районної кіномережі, Новомир- 
городської районної друкарні, Новоар- 
хангельського комбінату комунальних 

підприємств.

ЕКІПАЖІ
ГОТОВІ

Кілька років підряд виво
дять на посівну в нашому 
районі комсомольсько-мо
лодіжні екіпажі. Така орга
нізація роботи механізато
рів в гарячу весняну пору 
стала вже традицією. В 
цьому році створено де
в’ять комсомольсько-моло
діжних посівних екіпажів.

На період посівної ко
лективи екіпажів взяли 
конкретні соціалістичні зо
бов'язання. Головне зараз 
— вчасно вивести в поле 
посівну техніку, посіяти в 
найстисліші строки.

М. ЖУРБА, 
зав. відділом комсо
мольських організацій 
Гайворонського РК 
ЛКСМУ.

досяг майже 4,4 тисячі чоловік. І внесок його в здійс
нення програми дальшого економічного та соціаль
ного розвитку нашого краю досить відчутний. Лише 
за 1973 рік молоді винахідники і раціоналізатори по
дали 3993 рацпропозиції, 3901 з яких було впровад
жено у виробництво і дало економічний ефект 4 міль
йона двісті п’ять тисяч карбованців.

Курс па інтенсивні методи господарювання вимагав не
ухильного підвищеніщ ефективності і послідовного технічно
го удосконалення виробництва. 1 в цьому плані раціоналіза
торський рух набирає виключного значення. Комітети ком
сомолу. ради молодих спеціалістів разом з молодіжною сек
цією обласної ради ВТВР перш за все взяли курс на масове 
залучення юнаків І дівчат до науково-технічної творчості. 
Адже навряд чи знайдеться завод, фабрика, будь-яке робоче 
місце, де б зовсім не було до чого прикласти рук молодим 
новаторам, проявити творчу ініціативу. Навіть верстатн-авто- 
матн у вдумливого робітника дають продукції більше, ніж 
за розрахунками.

Практика показує, що там, де ІІТТМ надають сер
йозної уваги, де створені хороші умови для прояву 
і матеріалізації ініціативи, справи йдуть вгору не на 
збитки масовості. Олександрійський електромеханіч
ний завод, наприклад, дав області відомою на всю 
республіку раціоналізатора Олександра Антоненка. 
Молодий інженер особисто вніс в раціоналізаторський 
фонд економії 43,2 тисячі карбованців. На заводі при 
комітеті комсомолу уже кілька років працює рада мо
лодих слеціалістів, створено штаб ІІТТМ, в цехах ді
ють цехові молодіжні секції раціоналізаторів і вина
хідників. В ході заводського конкурсу у минулому 
році було впроваджено у виробництво 43 рацпропози
ції, які дали економії понад 15 тисяч карбованців.

Прикладів, де комсомольські організації високо 
піднесли науково-технічну творчість в ранг важливо- 
го молодіжного руху, — н області чимало. Кірово
градські заводи «Червона зірка», тракторних гідроаг
регатів, колгоспу імені Леніна Знам’япського району, 
Олександрійського райвідділення «Сільгосптехніка» 
— кращі за участю молоді в ІІТТМ.

Але є й Інші приклади. Приклади, які гопорять і про недо
ліки .ч розинтку науково-технічної творчості молодих. Ще 
подовгу затримуються раціоналізаторські пропозиції без 
розгляду, тривалий час минає від креслень до віілеиня їх 
у виробництво, молодим умільцям не надається кваліфіко
вана допомога в оформленні робіт. Кілька років лідряд зов- 
с1м "с вР°стУть> первинні організації ВТВР нп заводах іме- 
ні Кірова, «Червоний Жовтень», «Металіст», «Новатор». І 
комітети комсомолу такий факт обходить. Ту ж полінію 
зайняв і завком комсомолу Кіровоградського заг.оду радіо- 
шіробів, де із 179 рацпропозивій, поданих молоддю, впро
ваджено у виробництво за рік лише... 79. Давно тут йде 
мова про стпоревня школи молодих раціоналізаторів, але в 
планах вона залишається й донині.

Закінчується перший квартал визначального року 
п ятирічки. В КОЖНІЙ трудовій перемозі комсомоль
сько-молодіжного колективу, юнаків і дівчат па робо
чих місцях і за учнівськими верстатами ми бачимо і 
творчий пошук, і ініціативу. І сьогодні, як сказав на 
XXII з їзді комсомолу України член Політбюро ЦК 
КІІРС, перший секретар ЦК Компартії України гов 
В. В. Щербицький: «Одним з найважливіших першо
чергових завдань комсомолу є конкретна участь у 
всенародній боротьбі за прискорення науково-то”ніч
ного прогресу і підвищення ефективності суспільного 
виробництва, що зумовлює дальше зміцнення еконо
мічного та оборонного потенціалу країни, підвищення 
рівня.життя нашого народу».

казахські ковилові степи 
за останні 20 років. Тут 
збудовано нові теплові 
станції, які за сумарною 
потужністю дорівнюють 
чотирьом Дніпрогесам. 
В результаті виробницт
во електроенергії зрос
ло більш як у ЗО разів.

Як повідомили в Міні
стерстві енергетики і 
електрифікації Казахсь
кої PCP, до кінця ниніш
ньої п’ятирічки потуж
ність електростанцій на 
освоєних цілинних зем
лях збільшиться на ЗО з 
лишком процентів.

(ТАРС).

Цілина—край 
великої 
енергетики

АЛМА-АТА. 500 міль
йонів кіловат - годин 
електроенергії переда
ли з початку року в при
леглі райони Західного 
Сибіру і Алтайського 
краю електростанції на 
зораній Казахстанській 
цілині. Це майже на тре
тину більше, ніж за та
кий же період минулого 
року.

У край великої енер
гетики перетворилися

З ЯКІСТЮ-ВІДМІННОЮ
Галина Пустовойт працює па Олександрійській 

швейній фабриці 6 роки. Сама комсомолка висловлю
ється про цс просто — ніби недавно сіла до швейної 
машини, а вже стала кадровою робітницею, добре 
оволоділа професією...

Повніше скажуть про неї в цеху пошиву чоловічих 
костюмів, який носить звання колективу комуністич
ної праці. Тут дівчину обрали членом цехового комі
тету, шанують її за сумлінну працю, цінують і за іні
ціативність, творчий підхід до виконання виробничих 
завдань. Комсомолці присвоєний третій розряд, а пра
цює вона по четвертому ітрії відмінній якості продук
ції. Норму виробітку виконує на 120 процентів.

І що головне — Галина добре розумііє, що її спіль
на з подругами праця може приносити радість або ж 
розчарування землякам. І звання ударника комуніс
тичної праці присвоєне їй за те найкраще, що від ду
ші дарує вона людям.

НА ЗНІМКУ; ГАЛИНА ПУСТОВОЙТ.
ФОТО М. ПАЛЬЧИКА.
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ДАЄТЬСЯ, небагато ча
сі су минуло відтоді, як 
комсомольсько - молодіжна 
бригада елекгр’озварюзаль- 
ників механоскладального 
цеху № 1 під керівництвом 
комуніста Віктора Недопаса 
виступила застрільником пе
ред з’їзд ївсь кого соціалістич
ного змагання серед комсо
мольців і молоді заводу 
кЧервона зірка». А тепер 
уже можна відзначити: 25 
Понадпланових сівалок — 
подарунок Республікансько
му з'їздові комсомолу — 
вчасно, до його відкриття, 
зійшли з конвейєра,

За успішне виконання со
ціалістичних' зобов'язань 
І973 року колектив заводу 
цзгороджений перехідним 
^Іерзоним прапором Міні
стерства тракторного і сіль
ськогосподарського маши
нобудування СРСР і ПК 
профспілки робітників ма
шинобудування. 177 комсо
мольців і _ Молодих завод
чан відзначені загально
союзним знаком Президії 
ВЦРГІС «Переможець соціа
лістичного змагання 1973 
•року» і значком ЦК ВЛКСМ 
^Ударник 1973 року». Се
ред них — Леонід Тере- 

.щенко — зварювальний ме
ханоскладального цеху № 1, 
Йасиль Васипьченко — ли- 
ізарник цеху сірою чавуну 
| багато інших.

Нині завод виконує важ-- 
ливе додаткове урядове 
завдання. Робітникам під
приємства доручено до 5 
•Травня виготоеиіи 25200 с»- 
йалок і велику кількість 
^апчастин, які необхідно від
вантажити замовникам до 
20 березня.

Завдання, як бачимо, ду
же відповідальне. їож є до 
Чого прикласти свою енер
гію і вміння молодим ви
робничникам у визначаль
ному році дев'ятої ті яги- 
|?ічки, адже справа честі 
Кожного з них — вчасно й 
^спішно виконати замонлен- 
рл трудівників села.

Г. СИЛ ИВЕЙСТРОВ, 
член бюро групи народ
ного контролю заводу 
«Червона зірка».

СИГНАЛИ
„ЧЕРВО НОЇ
КНИГИ1-

Не можуть 
пустити, щоб 
шилося без 
кречетів, уларів, щоб за
гинули тигри, барси, бі
лі ведмеді... Заради збе
реження і відродження 
рідкісних живих істот 
ЗСМ'ІІ створено «Червону 
книгу» природи СРСР, 
яка візьме їх на особли
вий облік.

Постанову про це при
йняла Колегія Міністер
ства сільського госпо 
дарегва СРСР. Затверд
жено положення про 
«Червону книгу» — своє
рідний реєстр ссавців, 
птахів, рептилій, амфі
бій, риб. безхребетних,

люди до- 
небо ли- 
журавлів,

(ТАРС).

— Нічого. Л чотири тисячі буде...
Вона більше не промовила 

слова.
Було 

року.
І ось
□ ЖЕ наступного

••^дзвоника Валеї

не наприкінці, травня

жодного

ШШ®
ТРНТИСЯЧНИЦ/

У приміщенні стояла тиша. Десь в ін
шому кінні ледве чувся передзвін дій- 
нйиь. Та за мить все змінилось. Брама 
зле: ка відчинилась і в корівник зайшлії 
доярки. З поміж них впізнав Валентину 
Па'рахолько. . 
Потім, 
лячись, 
вона 
цює, і

паза зустріч. 
-----  > дня після 
...._ Валентина одягла 

ки. Стала підмінною. Якраз йшла 
Ксенія Запороха.

— Дивись, Валю, — жартома сказала вона.-- 
щоб у моїх корів не зменшилися надої.

— За це не журіться, — відповіла цілком 
серйозно. — Буду старатися.

Справи йшли добре. Це бачили 
в до азі Валентина прийняла 
матері, 
цювала 
молока 
лася.

— То .
роха. — Таке буває. Первісток потрібно 
роздоїти.

Через кілька місяців первістки почали 
їй по 12 і більше кілограмі» молока.

Минув рік... Три... П'ять... Валентина 
Парахопько стала однією з кращих до
ярок колгоспу. Л минулого року вийшла

ос гаинього 
халат дояр- 
у відпустку

усі. І ІІЄ- 
групу ВІД СВО/ї 

Корови були молодими, і як не нра- 
дівчина. а більше восьми кілограмів 
па кожну не могла надоїти. Розгуби-

ДііВ-
, ЯК • 

ара-
ІІС.-іу- 

мав про іе. 
яким помі-:.:- 
ковим може 
бути перше '■*’*’ ' ' • ^ ""
враження.

... Дощові небо висіло над журавлинськоіо 
фермою. Під одним з навісів стояв невели
кий іурт людей. Це були учасники четвер
того районного конкурсу майстрів машинно
го доїння. Серед них і Валентина Пара- 
хопько, доярка колгоспу імені Ульянова. 
Ліовчдзаа, стояла і уважно дивилася, як 
учасники готувались до конкурсу. На запитан
ня відповідала неохоче, повільно.

ІЦе раз спробував повести мову про справи 
на фермі, про клопоти, сказав, що говорили 
про неї, як про одну з кращих доярок кол
госпу.

— Де вже там краща, озвалася Валентина. 
Он Надія Говорун чи Ганна Циігун — то 
іці.

Нарешті розіт порилася.
— Питаєте про справи на фермі? — 

шіть: все йде добре.
1 потекла розповідь, як трудяться 

ярки першої молочнотоварної ферми 
гоєну, про свою мрію — одержати но чо
тири тисячі кілограмів молока від кож
ної корови.

А через кілька .хвилин після нашої 
розмови Валентина вже готувалася до 
конкурсу. Вола першою почала доїння. 
Робила все швидко і вправно. Ллє що 
де? Члени жюрі роблять їй зауваження 
Прикро, через хвилювання Валя лопу
сі ила помилку і втрати па кілька балів. 
І в результаті — лише четверте місце.

До райцентру їхали разом. «Газик» 
мчав розкислою від дощу степовою до
рогою. Пою щохвилини кидало з боку •• 
бік. моз пір'їну. Та Валентина. здавало 
ся, цього не помічала. Сиділа мовчки 
Поглядала через віконце кудіїсь у дале
чінь.

З ВАЛЕНТИНОЮ ПАРАХОНЬКО

кра-

Пи-

до- 
кол-

на перше місце в соціалістичному зма
ганні у районі, одержавши від кожної 
корови більше, як по чотири тисячі кі
лограмів молока, при зобов’язанні 3650 
її праця відзначена високою урядовою 
нагородою — орденом Трудовою Чер
воного Прапора.

Зоотехнік Раїса Іванівна Білоус роз
повідає про такий випадок. Кілька років 
тому через хворобу залишила ферму 
одна з доярок. А замінити ніким.

— У мене є на прикметі одна дівчина.
— сказала Валя. — Треба поговори ги з 
нею.

— А хто? поцікавилась зоотехнік.
— Тамара Лівітчук.
— Навряд чи вона піде до нас, — за

смутилась Раїса Іванівна.
Та Лізітчук погодилась. Навіть призналася 

Валі, що давно вже хотіла на ферму, але все 
не могла зібратися.

— У мене теж такс було, — заспокоювала 
Валентина, коли в Тамари щось не ладилось.
— Це минеться. Худоба ж до тебе не звикла, 
та й досліду бракує.

Валя пояснювала подрузі, як роздоювати ко
рів, додоювати, масажувати вим’я, годувати. А 
Тамара була кмітливою ученицею. Нині ио
на — серед кращих доярок ферми. За це щи
ро вдячна своїй наставниці.

Задоволена і Валентина Парахопько: 
ще одна молода доярка ферми гідне 
представлятиме район в конкурсі на 
приз «Першій гриї исячішці Кіровоград- 
ЩІІНІІ».

Ю. ПУГАЧ.
Колгосп імені Ульянова 
І'о ізва іівського району.

. ЗО років тому відгриміли остан
ні бої в степах Кірової радщини. 
Радянські воїни, подолавши жор
стокий опір німецько-фашистських 
загарбників, в середині березня 
1914 року, визволили Новгородку 

Ц Новоукраїнку, Ульяновку, Доб- 
ровеличківку, Компановку, Боб- 
ринець, Рівне. В ЦІ дні в усіх міс* 
тих і селах області стспівчани 
прийшли до обелісків, зустрічали
ся з ветеранами, щоб висловити 
свою вдячність і шану.

18 Бобринці, наприклад, юнаки 
та дівчата разом з батьками зу
стріли колишнього заступника на
чальника штабу 93-ї стрілецької

дивізії И. І. Алісімчика, колиш
ньою командира батальйону В. П. 
Ьородаєнка. Це вони разом з ін
шими воїнами 3-го Українського 
фронту 16 березня визволили міс
то. На честь знаменної дати в 
школах і Будинках культури від
булися вечори бойової слави, фі
нішував фестиваль патріотичної 
пісні, більше 4 тисяч юнаків та 
дівчат району побували в походах 
«Шляхами слави батьків».

В селі Перчуновому Добровелпч- 
ківського району комсомольці по-

клали квіти до обеліска, на якому 
викарбувані слова: «19.111-1944 р. 
звільненням Псрчуновою, закін
чилося звільнення Кіровоградщи- 
ни від німецько-фашистських оку
пантів». і згадали колгоспники 
своїх визволителів, і вшанували 
нам ять 142 односельчан, які не по
вернулись в рідне село.

Палали ракети. Розкрилнлись 
прапори в молодих руках, звучала 
клятва синів на вірність Вітчизні.

Кіровограда! славили своїх виз
волителів.

ДНЕ із і.иліачипх явищ і 
сучасного міжнародного 

життя — невпинне нарощу- 1 
вання економічної могутнос- - 
ті світової соціалістичної 1 
співдружності країн, іцо вхр- 1 
дят;. в Раду Економічної і 
Взасмодопомої н. Досягнення 
братніх країн в галузі на
родного господар;іва, підви
щення життєвого рівня Тру- І 
дящих багато в чому обу
мовлені економічним і нау
ково-технічним співробітни
цтвом в рамках Ради Еко
номічної Взаємодопомоги, 
іцо постійно розширюється і 
поглиблює гься.

Як відомо, рішення про 
створення Ради Економічної 
Взаємодопомоги було прий
няте на нараді представни
ків Болгарії, Угорщини, 
Польщі, Румунії, СРСР і Чс- 
хословаччини, що відбулася 
5—8 січня 1949 року в Москві. 
Воно стало виразником при
родного стрсмлінпя соціаліс
тичних країн до більш тіс
ного економічного і політич
ного співробітництва, до 
планомірного розвитку форм 
багатогранної спільної діяль
ності. Створення братерської 
співдружності держав, що 
об’єдналися п Раді Еконо
мічної Взаємодопомоги, до
зволило їм протистояти на
тиску імперіалізму в перші 
роки після другої світової 
війни, захистити соціалістич
ні завоювання трудящих кра
їн народної демократії, ус
пішніше вирішувати мирні 
проблеми.

Рада Економічної Взаємо
допомоги — найдемократич- 
ніша міжнародна організа
ція. її рекомендації здій
снюються в країнах — чле
нах на основі рівності, тіль
ки за рішенням їх урядів 
або інших компетентних ор
ганів. У цьому, зокрема, од
на із принципових відмін 
РЕВ від міжнародних орга
нізацій капіталістичних дер
жав, участь в діяльності 
яких залежить по суті від 
політичної сили і економіч
ної могутності тієї чи іншої 
країни.

На початку 60-х років у 
більшості країн—членів РЕВ 
виникли передумови для то
го, щоб поставити їх співро
бітництво на ііовіій, вищий 
рівень. До найважливіших з 
таких передумов належать: 
зміцнення політичної влади 
робітників і селян, соціаліс
тичної суспільної власності 
на засоби виробництва,ство
рення індустріальної бази в 
колишніх аграрних країнах, 
наявність кваліфікованих 
кадрів науково-технічної ін
телігенції.

Для того, щоб розширити 
і поглибити співробітництво 
у РЕВ, братнім країнам не
обхідно було вирішити ряд 
нових проблем, таких, як 
коректування народногоспо
дарських структур у відпо
відності з вимогами науково- 
технічної революції, взаємна 
пов’язка національних гос
подарських комплексів у 
рамках міжнародного соціа
лістичного розділу ішаці. 
ІІІПЯХИ перебудови систе

ми ї методів співробіт
ництва країн—членів РЕВ 
9У'*1* накреслені червневою 
у1,9»- рік) Нарадою керівни
ків партій і глав урядів цих 
країн, яка виробила про
грамний документ «Головні 
принципи міжнародного со-

ціалістичного поділу праці».
Зростання виробничого і 

науково-технічного потенціа
лу країн—членів РЕВ. знім
не зближення рівнів їх роз
витку, досить високий рі
вень інтернаціоналізації гос
подарчого життя братніх 
народів, нагромаджений ни
ми досвід двостороннього і 
багатостороннього співробіт
ництва, тенденції науково- 
технічної революції — все це 
диктувало необхідність пере
ходу до нового етапу між
державних економічних від
носин у рамках світового со
ціалістичного співробітни
цтва, етапу, коли центр ва
ги цих взаємовідносин пе
реходить безпосередньо у 
сферу матеріального вироб
ництва і науково-технічної 
діяльності: «...Ми, як і інші 
учасники РЕВ. — говорив 
Л. 1. Брежнєв на XXIV з'їз
ді КПРС, — вважаємо, що 
можливості соціалістичного 
поділу праці використовую
ться ще не повністю. Прак
тика привела нас до загаль
ного висновку: необхідно по
глиблювати спеціалізацію і 
кооперацію виробництва, тіс
ніте пов’язувати народно
господарські плани, словом, 
рухатися по шляху еконо
мічної інтеграції соціалістич
них держав».
Ї.І А XXIII (спеціальній) 

сесії РЕВ була обгрун
тована необхідність розроб
ки довготривалої Комплекс
ної програми соціалістичної 
інтеграції, тіснішого пов'я
зання зусиль і можливостей 
держав як у сфері виробни
чої і науково-технічної ді
яльності, так і в галузі вза
ємного товарообігу, валют
но-фінансових стосунків; 
програми, яка б охоппла бук
вально всі сторони економіч
них взаємовідносин країн— 
членів РЕВ, вказувала б не
обхідні засоби, які б забез
печили успішний розвиток і 
вирішення конкретних пи
тань співробітництва. Така 
програма, підготовлена у
братніх країнах, робітничих 
групах і органах Ради Еко
номічної Взаємодопомоги, і 
була прийнята на XXV сесії 
РЕВ. Розрахована па 15—20 
років, нона здійснюється по
етапно. в установлені стро
ки, з розрахунком інтересів 
кожної країни і соціалістич
ної співдружності держав у 
цілому.
.у Комплексній програмі 

чітко визначені цілі поглиб
лення і удосконалення еконо
мічного і науково-технічного 
співробітництва і розвитку 
соціалістичної економічної 
інтеграції. Реалізація її до
зволить повніше використо
вувати переваги соціалізму, 
міжнародного соціалістично
го поділу праці в інтересах 
зміцнення національних еко- 
н°мік країн—членів РЕВ. їх 
тіснішої взаємодії, поенлен- 
,1Я. „економічної могутності 
всієї соціалістичної спів
дружності. Це ще більше 
зміцнить єдність і згуртова
ність братніх країн, забезпе
чить підвищення престижу і » 
впливу соціалізму у всьому - 

. світі.

Т. БУЛЬБА, 
кандидат економіч
них наук.

(АПН).
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НА ОРБІТІ ДРУЖБИ
Цю новину Люда Гладка 

повідомила з особливою 
»радістю: «Ідемо до Ленін
града!:». |, випереджаючи 
запитання слухачів, додала: 
(Вже надійшло запрошення 
з президії клубу «Плане
та»».

Чесно кажучи, подібного 
повідомлення члени ради 
.'Глобуса» вже чекали. Але 
сприйняли все ж з великим 
ентузіазмом. Ще 6 пак! 
Адже передбачається не 
просто туристська поїздка 
до іншого міста — до та
ких уже звикли. Відкриває
ться можливість стати 
учасниками наукової кон
ференції Географічного то
вариства СРСР, честь пред
ставляти там школярів рес
публіки! П ять днів на пе
редовому рубежі вітчизня
ної географічної науки, зу
стрічі з відомими вченими, 
участь у дискусіях, нозі 
враження, нові знайомства!

Минулого року делегація Кі
ровоградського товариства
«Глобус» з середньої школи 
№ ЗО вже орала участь у робо
ті подібного форуму. І привез
ли учні з міста на Неві захоп
люючі враження, цікаві повив- 
км. Тоді перед ученими висту
пила член товариства Оля Сар- 
жсаська. І цього року кірово
градським школярам надано 
право розповісти про новинки в 
своїй роботі. Везуть хлопці і 
дівчата до Ленінграда ще й ре
ферат про Кіровоградщниу, під
готовлений Володимиром Яцу- 
ном, Юрієм Слссаренком. Олек
сандром Фіськовим, Валенти
ном Шабріним, Юрієм Волош- 
ком та іншими школярами. Де
легація з тридцяти учніс готу
ється гідно представити юних 
географів України на форумі 
вчених.

Так, уже шостий рік об - 
• єдналися в товаристві «Гло-

бус» ті, хто знаходить вели
ку насолоду у вивченні гео
графії. Серед 170 членів 
товариства немає таких, хто 
б мав сіренькі знання з 
цього предмета — навіїь 
Статут забороняє його чле
нам мати в щоденнику трій
ки.

Цей пункт Статуту, до ре
чі, багатьом допоміг поліп
шити своє навчання. От і 
цього року з числа «віль
них слухачів» (так звуться у 
нас ті, хто приходить прос
то послухати інформацію 
на наших засіданнях) всту
пили в товариство Сергій 
Каприця та Олександр Ви- 
соцький. Чи то заняття сек
цій пробудили в них інте
рес до географії, чи то 
зрозуміли, що тільки добрі 
й відмінні оцінки відкриють 
їм шлях у товариство, але 
трійки поступово зникли з 
щоденників хлопців. І Рада 
з задоволенням прийняла 
їх у члени «Глобуса».
І ВІЧІ на місяць збирається 

г’ч на спої засідання дві групи 
товариства: молодша, юних
географів 5—7 класів, і стар
ша. Окремо працюють секції 
коментаторів, друзів телевізій
ного клубу кіномандрівнпків, 
природи, фенологічної, тургіс- 
т:в-крагзиавців. Є свій корес
пондентський пункт: листуван
ня юні географи ведуть з ба
гатьма містами країни і нада
ють йому важливого значення. 

Юні дослідники природи 
проеодять свою роботу в 
тісному зв язку з відділом 
природи обласного крає
знавчого музею, часто ве
дуть там екскурсії. Група 
юних кінома чдрівникіз ви
конує завдання Всесоюзно
го телевізійного клубу кіно-

мандрівників. Вони обгово
рюють телевізійні передачі, 
складають на картах марш
рути подорожей, які пропо
нує голубий екран, оформ
ляють альбоми, збирають 
матеріали та ілюстрації.

багато дають для членів 
«Глобуса» зв'язки із пчсніїми- 
географами. Дуже раді школя
рі. коли надходять листи з 
Києва від міністра освіти УРСР, 
доктора геоі рафічннх наук 
О. "М. Марииича, з Ленінграда 
від професора Ю. Д. Дмнтрев- 
ського та кандидата географіч
них' наук ЛІ. М. Бороздінова, з 
Тбілісі від професора В. Ш. 
Джоашвілі, з Казані від мініст
ра освіти Татарської ЛРСР док
тора географічних наук М. І. 
Махмутова, від С. С. Тярвіда- 
са з Вільнюса, X. Паалберга з 
Галліна. Міцні зв'язки встано
вили глобусівці з клубом 
«Планета» при президії гео
графічного товариства СРСР, з 
ного науковим керівником В. О. 
Соколовим. Від вчених посту
пає інформація про нозінікії 
науки, книги, карти, діапозити
ви, періодичні видання. Кожен 
лист науковців з інтересом об
говорюється на засіданнях то
вариства.

Як відомо, слово «гео
графія» утворилося з двох 
слів: «гео» і «графо» — 
«земля» і «опис». Тож якщо 
розуміти значення геогра
фії в ширшому аспекті, то 
значення її полягає не тіль
ки в тому, щоб ознайомити 
учніз з особливостями сво
єї землі, краю, але й роз
крити, показати їм красу 
Батьківщини, виховати їх 
патріотами, інтернаціоналіс
тами. Виконати це завдання 
: допо/лагає у нашій школі 
товариство «Глобус».

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
учитель Кіровоградсь
кої середньої школи 
№ ЗО.

•ТОДІ вона здивувала, здається, всіх 
* знайомих. Дуже швидко роз
рахувалася з роботи в магазині і пе
рейшла працювати до дитячого бу
динку старшою піонервожатою. Де
хто ніяк не міг додумати, що ж зму
сило Ольгу зробити, на їх думку, 
«невмотивозаний» крок? Хоч і не 
завжди спокійно за прилавком, та, 
зрештою, не так, як у Цвігненському 
дитячому будинку, куди більша по
ловина його вихованців приходила чи 
то після комісії в справах неповно
літніх, чи за рішенням суду.

Щоправда, її найближчі друзі свого часу 
вважали «невмотивованим» кроком і робо
ту в магазині, бо знали, як зачитувалась 
вона творами Макарсііка і Ушинського, як 
у шкільні роки, буквально опікала кож
ного піонера з загону, де була вожатою. 
А ті ходили за нею групою з незмінним 
проханням закінчити розповідь про когось 
із героїи. Пізніше Ольга знатиме, іцо така 
форма роботи зветься вихованням на при
кладах з життя героїн, а тоді їй просто 
подобалось розповідати дітям, про все, 
читане нею. В такі хвилини її неспокійні 
вихованці якесь мінялися, серйознішали, 
вслухалися у кожне слово.

Цим же «приворожила» Ольга 
дітлахів з дитячого будинку. Не шу
кала якихось надзвичайних шляхів. 
Довіряла дітям, використовувала по
ради педагогів. Поступово відкрива
лись їй дитячі сер
ця. Горнулись де 
неї хлопчики й дів
чатка. І, якби не 
розфор м у в а л и 
Цвітненський ди-

наближай не солодкими, лагідними 
фразами, а серйозними справами, за 
які необхідно звітувати перед колек
тивом, друзями». Стільки разів пере
конувалась у справедливості цих 
слів! Маги клопіт в школі з В. Зоси- 
мом, О. Могилою, М. Пісним. Але 
вже за її поріг ступали вони з пере
конанням, що в житті потрібно бути 
щирим, відвертим, всього себе від
давати праці. Тепер стали ці хлопці 
добрими трудівниками.

Питання, як вона встигає охопити робо
тою всі п'ять приміщень школи, .не застає 
Ольгу Олександрівну зненацька і не зму
шує довго думати. Відповідає, що беї 
своїх активістів, їй було б дуже важко.' 
Це вони організовують і відпочинок на «е< 
рервах, і бесіди п загонах, і цікаві зустрі
чі, концерти. Та обов'язково радяться з 
нею. Характеризуючи свій педагогічний 
колектив, вожата називає його «піонер
ським»: «Перш, ніж запалити дітлахів на 
щось цікаве, я раджусь з вчителями. А ті, 
як правило, сприймають псе з інтересом, 
обговорюють і лиш потім несуть у за
гони».

Одного разу завела в учительській 
розмову: потрібно було б зібрати ма
теріали про воїнів, похованих у брат
ській могилі. А сама вже довідалась, 
кого там поховано, у військкоматі 
знайшла деякі адреси рідних і навіть 
встигла написати листи. Підтримали.

В ЗЖАТА

"анкета «пісня у твоєму житті»
На питання анкети: «Чи був випадок коли г.існя відіграла надзвичайну роль у твоє

му житті, або ж зробила день незабутнім’», бчгато наших читачів дали цікаві сідповіді. 
Пропонуємо кілька з них.

тячий будинок, то, 
напевне, й доте
пер працюзала б 
там.

ИНУЛО відтоді чотирнадцять ро- 
"* ків Спливли вони майже непо
мітно. Та не безслідно. Бони — у 
Михайлівській середній школі різня
ться один від одного неповторним 
співом шкільного дзвоника, щоразу

” ЗРОЗУМІЛА ПО-НОВОМУ
Того дня нас приймали -до Ленін 

ської Комуністичної Спілки Моло
ді. Радісні і схвильовані ми вийшли 
з Світ довод ськоги міськкому ком 

сомолу. І раптом з гучномовця полину ’.І 
пісня elle расстанусь с комсомолом». Я 
зз іишилась і дослухала її до кінця. ! оця 
червона книжечка з портретем Ілліча зда
лась мені ще дорожчою, ще ціннішим 
моїм скарбом. Опісля я добі о думала над 
змістом пісні і зрозуміла її по-новому. Ця

• пісня — про мене.
В. 1ЕКАВРО.

с. Нагірне — *•
Світловодського району.

Я ВДЯЧНИЙ «СН1ЖАНІ»
Цій чудовій пісні буду дя.<зваш все 

життя. Вона допомогла зустріти дорогу 
мені людину.

Я прийшов на концерт, і там побачив 
дівчину з блакитними, як чисте літи-; не
бо, очима. Впізнав. Це була подруга по 
школі, на яку, каюсь, колись не звертав 
уваги.

А скоро ми влаштуємо весілля. І гам 
обов’язково звучатиме мелодія «Сніжани». 
Це на тому пам’ятному концерті спізалн

ГРИГОРІЙ н.

ічспя «Калинка». Вона враз примушувала 
забутії про втом} про мозолі на руках.

Міі і від'.'.оч'.ва.ти в колгоспі з піснею. 
Л знаєте, ирпс'іио згадать, як хліборобі! 
7 валили пае за співи!

учні 10-Б класу 
Кіровоградської школи № 27.

ТОВАРИШ ПІСНЯ
У мої:; нам’яті назавжди залишиться, 

спогад, як пісня виручила у скругному 
становищі. Л трапилось справді непоправ

не. Я втратила друга. Вірила йому, вважа
ла справжньою людиною, а виявилось зо
всім інакше. Тоді, коли мені було важко і 
хотілось плакати, він розсміявся иросю в 
очі. Отака гранилась помилка.

А в топ день по телевізору демонстру
валась чергова серія телефільму «Як гар
ту валась сталь».

І коли Павка Корчагіїї у важку хвнли
ну заспівав, мені здалося, що я там, се
ред добровольців Боярки, і це мене на
магається підбадьорити Павка.

Я подумала: «Нехай я помилилась сьо
годні в "людині, але попереду довге жит
тя, і знайду я ще друзів, вірних і чесних ».

ТЕИНА І.
с. Піщаний Брід
Добровелнчківського району.

іншим запахом піонерських вогнищ, 
довгими розмовами біля них, черв
невими ранками з випускниками на 
березі ріки.

Майже півтора десятка років в од
ній школі. Здається, все вивчено. Ні
чим її не здивуєш. Прибувають і ви
бувають учні. А чи змінюється вона? 
Можливо, виробила певний стерео
тип в роботі, прийоми, з допомогою 
яких тримається перед учнями? Ад
же є такі вожаті, які ніби масовики- 
затійники: або ж книжечки піонерам 
читають, або звеселяють якоюсь роз
повіддю. Тільки б відбути відведений 
їм час. І не зрозуміти дітям всю гли
бочінь слова «вожатий».

Тривалий час я провела у Михайлів
ській середній школі і зрозуміла — Ольга 
Олександрівна Повалій має свій власний 
почерк, за який поважають вчителі, вожа
ті інших шкіл, люблять піонери. Він виро
бився з роками. Проявляється в тому, як 
розуміє вона своє місце в колективі дітей 
та вчителів. Це не глядач у концертному 
залі, диригент, який керує великим орке
стром і всіма оркестрантами одразу, чує 
кожного окремо, веде його протягом всьо
го концерту. Так і Ольга Олександрівна. 
Вчить самостійності хлопців і дівчат lia 
заняттях активу, під час засідань ради 
дружини, комітету комсомолу, на зборах 
піонерських загонів. Колись давно записа
ла до свого щоденника: «Навчитись бачи
ти КОЖ1ІОГІ учня».

І навчилась. Дарма, що їх близьке 
п ятисот, знає вона всіх поіменно. 
Тож і не дивно, що йдуть вони до 
Божатої з усіма своїми радощами і 
хвилюваннями. А її, більше бід інших, 
турбують так звані «важкі» хлоп ята. 
Такі не прийдуть з відкритим серцем, 
не зразу погодяться на відвертість. 
Ось тут завжди, як рецепт, на думку 
спадають слова колишнього директо
ра Цвітненського дитячого будинку, 
її першого вчителя й щирого друга 
Г. П. Зеркіна: «Ти їх, Олю, до себе

І зразу ж розподілили завдання між 
загонами. Тепер у дружині чимало 
альбомів, що розповідають про муж 
ніх захисників села, про пошукову 
роботу червоних слідопитів ШКОЛИ. 
А зовсім недавно приїздила в село 
делегація з Полтавщини. Це було 
рідня воїна В. І, Скляренка, яким 
звільняв Михайлізку від німецько- 
фашистських загарбників. Зворушли
ва зустріч надовго запам'ятається 
школярам. Особливо гой момент, ко
ли передавали землю з братської мо
гили для розесників-полтавчан.

Дружно живуть михайлівські школярі. 
Постіймо веде їх вожата, до .чогось нового, 
але спочатку вивчає все те сама. Вчиться, 
щоб не відстати від часу, від інтересів 
піонерів. 1, хоч завжди допоможуть їй, але 
знати самій, обов'язково знати — це ос
новне правило.

Здається, щіі з її стажем провести збори 
загону, концерт чи вечір — не складає ні
яких труднощів. Але вона не заспокоює
ться — завжди шукає. Так нещодавно від
бувся у школі вечір «Комсомольці проти 
війни». Ніби й тема знайома, і не раз і і 
обговорювали, але Ольга Олександрівна 
лиш тоді запропонувала вечір, коли все 
до тонкощів уяснпла сама.

ІКАВЛЮСЬ: «Ольго Олександрів
но! Існує дві думки про роботу

старших піонервожатих. Одна стверд
жує, що найпродуктивніше працює- 
ться кілька років після десятирічки. 
І тому не слід довго затримуватись 
серед школярів. Інша, навпаки, гово
рить, що працювати потрібно трива
лий час і бажано, не міняти школи. 
Цікаво знати вашу думку з вершин 
чотирнадцяти років вожатівської ді
яльності?»

Вона відповіла: «У цьому році за
кінчую педагогічний інститут. Вже 
зараз маю кілька годин російської 
мови та літератури. Та не поспішаю 
повністю «завантажуватися година
ми». Відчуваю, — потрібна в школ- 
як вожата».

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Олександрійський район.

ПІСНЯ ЛІКАР
Влітку в Криму я захворіла. Хотілось 

додому,' а хвору не пускали в дорогу. 
Приходили друзі, приносили книжки, на
магались розвеселити, та все одно сум не 
проходив. А одного разу принесли тран
зистор. Увімкнули, і кімнату заполонила 
знайома мелодія. Тамара ДІіаисарова спі
вала пісню Ріібчинського та Поклала 
«Дві весни», Друзі навіть здивувались, 
чому я так відразу повеселішала. А я про
сто почула улюблену пісшо. З того 

дня вважаю, що хороша пісня може бути 
і лікарем.

Г. ВЄТР08А.
с. Злинка
Маловнсківського району.

1 В ТРУДІ - ПОРУЧ
Цього літа ми вирішили попрацювати 

усім класом в колгоспі «ГІеремоіа», що в 
селі Покровськс. Щоранку з радістю ви
ходили в поле. Пололи помідори, буряки. 
Хороше було працювати, але до кіпця дня 
втомлювались і, бувало, прийшовши до 
школи, де жилі:, лягали хоч трохи відпе- 
читп. Та майже кожного разу із кутка, де 
жили дівчата, линула весела російська

«НЕ ЛАМАЙ КАЛИНУ»
Заповнюючи анкету «Пісня в твоєму 

житті», я пригадав, як знадобилась пісня 
«Три поради». Ось як цс було. Я часто 
сперечався з хлопцями, які ламають гілки, 

калічать пташенят з рогатки (Мабуть, 
не лише у нашій школі є такі). Але вони 
просто відмахувались від моїх умовлянь.

Та одного разу мені подарували платів
ку із записом пісні «Три поради». Я при
ніс її в школу і «прокрутив» після уроків 

і «роїаткарі» слухали пісню теж. А після 
цього я жодного разу не бачив у цих 
хлопців рогатки.

10. С.
м. Помічна.

Від редакції: На цьому ми зазершугмо 
огляд анкети «Пісня у твоєму житті».
Ці всі відповіді — лише., невеличка 

частка з тієї маси цікавих розповідей про 
пісню-друга, друга, що завжди з нами. 
Ми вибрали найцікавіші, бо усіх надруку
вати, звичайно, не можливо. Але редак
ція вдячна всім, хто заповнив та надіслав 
анкети, всім, хто розповів про свою улюб
лену пісню.

Горнуться до своєї вожатої хлопчики н дівчатка. У Ольги Олександрів
ни Повалій свій підхід до дітей, свій «почерк» в роботі, за який поважають 
її вчителі, вожаті інших шкіл, люблять піонери Він виробився з роками і 
нині його називають досвідом.

II а фото: старша иіоисрвожаїа Михайлівської 
Олександрівна ПОВАЛІЙ серед піонерів.

середньої школи Олы а

Фото О. МОХУРА.
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ПЕРЕД СЛУЖБОЮ СОЛДАТСЬКОЮ

ВУЛИЦЕЮ міста мчить «Газ-51» з па- 
** ішсом «Учбовий». За кермом учень 10 
Класу Світловодської СШ № 1 імені Героя 
Радянського Союзу І. К. Конька Анатолій 
Дейнека. Поруч — інструктор з практичної 
їзди Іван Григорович Криворотепко,

Юнак пильно стежить за всіма знаками, 
обережно переїжджає перехрестя вулиць, 
дотримуючись правил руху. Провівшії ма
шину за визначеним маршрутом, він в’їхав 
на подвір’я школи.

— Ліолодець, Анатолію, не допустив 
жодного порушення, мовив Іван Григоро
вич.

Від такої похвали досвідченого вчителя 
радісними іскорками засвітилися очі юнака.,.

— В школі вже давно запроваджено 
вивчення автосправи. Підготовка з авто
справи в нас тісно пов’язана з вивченням 
військово-технічної спеціальності, — розпо
відає голова первинної організації ДТСААФ 
школи, керівник початкової військової під- 
готові;’,] Григорій Олександрович Єфімов. 
— Автосправу залюбки вивчають учні 9— 
10 класів. Стараються допризовники Віктор 
Поліщук, Володимир Дзигановський, Ана
толій Кучеренко, інші комсомольці. До їх 
послуг — добре обладнаний автоклас, де є 
все необхідне для теоретичної і практичної 
підготовки, стенди з. вузлами автомобілів 
різних марок, робочі місця для складання 
і розбирання вузлів, спеціальні наочні по
сібники з окремими механізмами і обладь 
нанпямл автомобіля, плакати, схеми, макети- 
Для практичної їзди в десятирічці є дві 
автомашини «ГАЗ-51» і «Москвич-426».

Теоретичний цикл, куди входить вивчення 
обладнання автомобіля і основ експлуата
ції, правила вуличного р^ху, веде Пав-1 
до Мннович Корковий, а практичну їзду з

майбутніми водіями — інструктор Іван Гри
горович Криворотепко.

Юні дтсаафівці тривалий час вивчають 
теоретичний курс, грунтовно засвоюючи 
програмовий матеріал. Та найбільше їх 
приваблює практична їзда. І яким# Ж

АТЕСТАТ
І ПОСВІДЧЕННЯ
ШОФЕРА

21 березня lOll ропу

їх отримало 23 дтсаафівці. Серед них — 
допризовники Василь Бриль, Павло Дуд- 
чаї., Петро Роговий, Іван Хорольський та 
інші майбутні воїни. Нині їх молодші дру
зі міцно засвоюють теоретичні знання, 
набувають практичних навичок, щоб пора- 

дувати своїх викладачів успіш-

Вчаться юні дтсаафівці
іскорками радості загоряються оченята 
школярів, коли вони вперше сідають за 
кермо автомобіля, ведучи’ його широкими 
вулицями рідного міста!

Вивчення автосправи — найулюбленіше 
заняття для багатьох юнаків. Вони-настіль
ки ним захоплюються, що цілими днями 
йораються біля машин, в автокласі. Це 
неабияк дисциплінує їх. Так, свого часу 
учні Леонід Буганов і Віктор Мазур пору-, 
шували дисципліну. А коли почали вивчати 
автомобіль, їх не впізнати...

Закінчуючи школу, випускники разом зі 
атестатом матимуть права шофера. Торік

дувати своїх викладачів успіш
ним завершенням курсу на
вчання.

Юні дтсаафівці зустрічають
ся з ветеранами війни: гене
рал-лейтенантом у відставці 
ЛІ. І. Бірюковим, героєм битви 
за Дніпро Є. Л. Батхіннм, 
учасницею оборони Ленінграда 
Л. Ф. Меркуловой». Взірцем 
для всіх учнів є наш земляк 
Герой Радянського Союзу 1. К. 
Конько, ім'я якого носить деся
тирічка. Юні.дтсаафівці під ке
рівництвом Г. О. Єфімова об
ладнали куточок бонової сла
ви, в центрі 
І. К. Конька, 
писні рядки 
впг, листи

• все тс, що чо 
слідопити про 

фахова підготовка,

СТАРТИ
ЮВІЛЕЙНОЇ

якого — портрет 
а поруч — руко- 
про його йод- 
до рідних, ре- 
крупинці збира- 
свого земляка...

ідейний

чі героя — 
ли червоні

Зразкова 
гарт, одержані в школі уроки мужності 
сприяють тому, що всі випускники десяти
річки, змінивши цивільний одяг па війсь
ковий, як правило, стають відмінниками 
бойової і політичної підготовки, класними 
спеціалістами. Серед них — Василь «Марчен
ко, Микола Лозовий, Павло Чорновол, 
Василь Вереда, Леонід Балковий та інші 
воїни,

м. венцковський, 
учитель,

ВЧАТЬСЯ
КОМСОМОЛЬСЬКІ
КОРЕСПОНДЕНТИ

«Газетні

з якихось причин 
подати документи 

комкорів,

відбу- 
місь- 

комсо-університету 
кореспондентів.

п’ятницю, 29 бе-

м. Світловодськ.

Минулої п’ятниці 
лось чергове заняття 
кого 
мельських
Слухачам була прочитана 
лекція із циклу 
жанри» — «Інформаційна 
замітка» та організована 
екскурсія в обласну друкар
ню імені Димитрова.

Наступне заняття відбу
деться в 
резня.

Ті, хто 
ис встиг
до університету 
можуть зробити цс зараз.

На заводі «Червона зір< 
ка» продовжуються старту 
ювілейної спартакіади, 
присвяченої VI Спартакіа
ді народів СРСР і 100-рііЛ 
чю заснування підприєдАі 
ства. У ній вже взяли 

участь більше 1000 npej^i 
ставників двадцяти двох 
колективів фізкультури цє!- 
хів і відділів, поділених 
на дві групи.

Після проведених змагань д 
п'яти видів спорту — баскет^-7* 
бону, шахів, шашок, кульової 
стрільби, волейболу турнірну 
таблицю у першій групі очо
люють представники колекти
ву фізкультури державного 
спеціалізованою коиструктор!. 
ського бюро, які мають 50 
очок.

Команди другої групи поки 
шо помірялися силами у носі 
днинах з шахів, шашок і ку}> 
льової стрільби. Гуг попереду 
йде дружний колектив ремонт- 
по-мсхаїїічного цеху.

На черзі повий під програ
ми спартакіади — настільний 
теніс. ’ ;

Проведення спартакіади 
сприяло підготовці спорт-- 
сменів-розрядників. За цей 
час вже виконали норма-! 
тиви першого розряду 23 
чоловіки, а близько двох» 
сот червонозорівців одер.? 
жали масові розряди.

В. ТВЕРДОСТУП.

БАСКЕТБОЛВИРІШИЛИ
еши

22 пятниця ч
ч ПЕРША ПРОГРАЛИ. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (,М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школярів. 
Виступає дитяча хорова сту
дія «Пролісок». (М). 10.00 —
«В ефірі — «Л^олодість* (М.). 
10.45 — Новини. (К). Ц.ОО — 
Телефільм «До енна». (К). 
11.35 — «Шкільний екран». Ро
сійська література для учнів 
40 класу. (К). 16.40 — «Орбіта 
«Дружби». (Дніпропетровськ). 
47.15 — «Екран молодих». (До
нецьк). 18,00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Для дітей «Нота «ля». (М). 
48.55 — «Москвичі І ленінград
ці змагаються». (М». 19,05 — 
С. Рахмяніїїов. «Симфонічні 
танці». (ЛІ). 19.45 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
художній фільм. «Не чине і 
Року». 11 серія. (М). 21.00 —

Програма «Час». (М). 21.30 — 
Співає Людмила Знкіна. Кон
церт. (М). 22.20 — Кольорове
телебачення. Танцювальний 
зал. (М). 22.50 — Міжнародні 
змагання з фехтування на 
приз «Шабля Володиєвсько- 
го». СРСР — Італія. (Поль
ща). 23.20 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 —
Новини. (К). 11.00 — Теле
фільм. «До сина». (К). И.35 — 
«Шкільний екран». Російська 
література для учнів 10 класу. 
(К). 12.15 — «Злочин і кара». 
Художній фільм. 2 серія. (К). 
14.00 — «Наодинці з книгою». 
(К). 16.40 — Програма теле
візійних документальних філь
мів. (ЛІ). 17.30 — Літературні 
читання. (М). 18.00 — Фільм- 
концерт. «Дует майстрів». (К). 
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Програма «Вісті», 
(з включенням Кіровограда). 
(К). 19.30 — Концерт. (К). 20.15 
«Телевізійна школа механіза
тора». (К). 20.45 — - На добра
ніч, Діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Художній фільм. «Пастка». 
<К). 23.10 — Вечірні нови
ни. (К).

23 субоптя
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —

Програма передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення, Гін-

мастика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (Л\). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселий та
нок». (М). 10.00 — Інтерба
чення. Кольорове телебачення. 
«Розповіді про російських ху
дожників». Карл Брюлоп. 
(М). 10.20 — «Для вас, бать
ки». (М). 10.50 — Музична
програма. «У вашому домі». 
(М). 11.20 — «Кінострічки ми
нулих років». «Севіль». (М). 
12.50 — «Здоров’я». (М). 13.20
— Назустріч V з’їзду компо
зиторів СРСР. (М). . 1-1.05 - 
«Людина, Земля, Всесвіт». 
(М). 14.35 — Кольорове теле
бачення. «У світі гварип». (Лі). 
15.35 — Авторський концерт 
поета С. Михалкова. (ЛІ). 18.00
— Новини. (М). 18.15 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 18.45
— «Вогні цирку». (ЛІ). 19.30 —
Кольорове, телебачення. Прем’
єра телевізійого документаль
ного фільму «По Америці». 
(М). 19.55 — Телевізійний му
зичний спектакль «Сер Джон 
Фальстаф». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Продовження спектаклю. (М). 
22.30 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Міжнарод
ні змагання з спортивної гім
настики. (М). 23.45 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Наша афіша. (К). 
«Хлопчики». Художній 
(К). 11.05 — «Шляхи

ного прогресуй. (Миколаїв). 
11.35 — Кольорове телебачен
ня. «У світі рослин». (К). 
12.15 — Камерна музика ЛІ. Ли- 
сенка. (Харків). 13.00 — Ко
льорове телебачення. «Паліт
ра». (К). 14.00 — «Так в на
шому роду повелося». (До
нецьк). 15.15 — «Музична еста
фета юних». (К). 16.00 — На
родний тслеуніверсптет. (К).
16.30 — «Вітчизна моя неозо
ра». (К). 17.30 — «Школа пе
редового досвіду». (К). 18.00 
— «Вернись," Ружено!». Виста
ва. (Львів). В перерві — про
грама «Вісті». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — ЛІультфільми для до
рослих. (К). 21.55 — «Вартові 
Вітчизни». 23.20 — Вечірні но
вини. (К). А

НЕДІЛЯ

Наша адреса і телефони Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

9.25 - 
9.30 — 
фільм, 
техніч*

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 — 
«Телешкола механізатора». 
(К). 0.00 — Програма передач. 
(М). 9.05 — Кольорове телеба
чення. Ракова гімнастика для 
дітей. (М). 9.20 — Новини. (Л\). 
9.30 — Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). І і.00 — 
«Музичний кіоск». (М). 11.30 
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Незламна І леген-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкоми 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Ібровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

дарна». П тур. (М>. 12.30 
«Сільська година». (М). 13.30
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Війна і мир». 
І серія. (М). 10.05 — «Пісня 
далека і близька». (ЛІ). 16.40— 
«Поезія». (М). 17.00 — Між
народна панорама. (М). 17.30
— Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
«На ваше замовлення». Му
зична програма. (М). 18.55 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 20.05 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний театр мініатюр. «На
половину всерйоз». (М). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Музиканти про музику». (М).
22.30 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Міжнародні 
змагання з спортивної гімнас
тики. (М). 23.30 — Повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Сонечко». (К). 9.30 — 
Художній телефільм. «Я — бе
реза». (К). 10.35 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Зу
стрічі з природою». (К). 11.15
— Циркова програма. (К).
12.30 — Кольорове телебачення. 
«Музична енциклопедія». (К).
13.30 — «Наука — п'ятирічці».
(Дніпропетровськ). 14.05 —■
«ЛІи -~ з ТІОГу». (Харків). 
14.55 — Мультфільм. «Все шке
реберть». (К). 15.10 — Програ
ма науково-популярних філь
мів. (К). 10.10 — «Екран мо
лодих». (К). 17.10 — Фінал
Всесоюзних змагань з боксу. 
(Миколаїп). 18.10 — Кольоро
ве телебачення. «Чиста крини
ця». (К). 19.10 — Програма
«Вісті», (з включенням Кіро
вограда). (К). 19.40 — Кон
церт. (К). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Художній фільм «Нахлібник». 
(К). 23.05 — Вечірні повн
іш. (К).

Двападцять колективів 
фізкультури брали участь 
у розиграші першості об-, 
ласного центру з баскет
болу серед авангардівсь- 
ких команд. У фіналі зу
стрілися спортсмени техні-: 
куму сільськогосподарсь
кого машинобудування та 
заводу «Червона зірка». 
До кінця матчу залишає
ться 16 секунд — попере-' 
ду червонозорівці. Вони 
виграють одне очко. Пс? 
ремога, як-то кажуть, у 
«кишені»? Але їх помилка 
дозволяє студентам зро
бити вдалий кидок, і м’ят 
у кошику.. Перемога з ра
хунком 52:51, а за нею і 
перше місце. На другому-^ 
червонозорівці. За призо
ве місце в трійці иайсиль’. 
піших грали команди 
Кіровоградського буді
вельного технікуму . і 
заводу радіовиробів.-^ 
Сильнішими тут виявили-:' 
ся заводчани. Вони вигра
ли поєдинок з рахунком 
52:47 і зайняли третю схо-: 
дішку па п'єдесталі поша
ни. : ч

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС '■

Вперше—треті;
В Черкасах одинадцять 

команд брали участь У 
першості республіканської 
ради ДСТ «Спартак» з на| . 
стільного тенісу серед 
юнаків._ ’•

Вперше у цих змаганнях 
взяли участь Кіровоград- 
ці.

Дебют наших юних зем-' 
ляків вдався. Вони післ^ < 
спортсменів Донецька « ’ 
Ворошиловграда посіли 
третє призове місце.

В. ШАБАЛ1ІІ.
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