ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

БІЛЬШ ЯК 40 МІЛЬЙОНІВ ЮНАКІВ Р ДЕВ
ЧАТ ОБ'ЄДНУЄ ЛЕНІНСЬКИЙ комсомол.

МИ ЧАСТО

КОМСОМОЛ —

ГОВОРИМО:

ЦЕ НАША ЗМІНА, ЦЕ — ПОМІЧНИК ПАРТІЇ.
ПРАВИЛЬНЕ,

ДУЖЕ

ПРАВИЛЬНІ

СЛОВА?

СЬОГОДНІ 18—25

МОЛОДЕ ЛЮДИ, ЯКИМ

РОКІВ, ЗАВТРА УТВОРЯТЬ КІСТЯК НАШОГО
СУСПІЛЬСТВА.

СПРИЯТИ

ПОКОЛІННЯ ЛЮДЕЙ

ФОРМУВАННЮ

ПОЛІТИЧНО АКТИВ

НИХ, ЯКІ ЗНАЮТЬ СПРАВУ, ЛЮБЛЯТЬ ПРА

ЦЮ І ВМІЮТЬ ПРАЦЮВАТИ, ЗАВЖДИ ГО
ТОВІ ДО ЗАХИСТУ СВОЄЇ

ОРГАН КІРОВО

БАТЬКІВЩИНИ,

ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

— ОСЬ НАЙВАЖЛИВІШЕ, НАЙГОЛОВНІШЕ

Б РОБОТЕ КОМСОМОЛУ.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

(Із Звіту ЦК КПРС XXVI з’їзду партії).

ЗВІТИ 0 ВИБОРИ Е ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
> і :■

ЗБОРИ
РОКУ
У житті шкільної комсо
молі! почалася
відпові
дальна пора — звіти і ви
бори в первинних органі
заціях.
Нинішня звітно-виборна
кампанія особливо важли
ва—Есна проходить у той
час, коли завершив свою
роботу XXVI з’їзд Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу і всі трудящі на
шої
Батьківщини
з на
тхненням трудяться над
втіленням у життя його іс
торичних рішень.
Шкільний комсомол по
праву називають- бойовим
загоном ВЛКСМ. На Кіровоградщині він становить
майже четверту
частину
обласної комсомольської
організації.
. Ініціативність і ділови
тість, енергія І постійний
неспокій, що не дають зу
пинятися на досягнутому,
— ці риси притаманні сьо
годнішнім комсомольцямстаршокласникам.
Під
твердженням сказаного є
такі факти. Готуючи гідну
зустріч найвищому фору
му радянських комуністів,
шкільна комсомолія про
вела обласну
естафету
ударних
справ, під
час
якої в школах
відбулися
зустрічі з ветеранами пар
тії,
комсомолу, Великої
Вітчизняної війни, передо
виками виробництва, було
влаштовано трудові опера
ції по поданню допомоги
підприємствам, колгоспам.
Спілчани Диківської се
редньої школи Знам’янського району виступили з
ініціативою — працювати
під дерізом «Ударній пра
ці батьків —■ наше відмін
не навчання», Новоархангельського, Бобринецького, Долинського, Новоукраїнського
районів
—
«Тваринникам ферм
—
турботу шкіл», міста Сбітловодська — «Комсомоль
ці і піонери
— рідному
місту». Ці патріотичні по
чинання підхопили хлопці
і дівчата всіх районів об
ласті.
Питанням особливої ва
ги у спілчан буде всебіч
не і глибоке обговорення
на зборах завдань комсо
молу, висунутих на XXVI
з’їзді партії.
Серйозно, по-діловому
говоритимуть хлопці і дів
чата і про виконання свого
основного обов’язку
—
добре вчитися, боротися
за міцні, грунтовні знання,
зразкову дисципліну, бра
ти активну участь у діяль-

КОСТІ СВОЄЇ комсомольсь
кої організації В трудОьИЧ.
справах одинадцятої п’я
тирічки.
«Ким бути?», «Яким бу
ти?» — ці питання теж хви
люють сьогоднішніх стар
шокласників. Адже мине
ще рік-два, і безтурботне
дитинство буде
позаду.
Попереду ж у кожного—
своя, єдина стежина...
Для того
щоб збори
пройшли цікаво, щоб жо
ден учень не лишився бай
дужим, до того, про що
йшлося на них, треба ста
ранно
підготувати і про
вести їх. І тут багато в чо
му
ПСЕИННІ
допомогти
спілчанам шкільний комі
тет комсомолу, райкоми,
міськкоми ЛКСМУ. Дуже
доречними в даному разі
будуть семінари, спеціаль
но організовані для шкіль
ного комсомольського ак
тиву.
У багатьох школах ста
ло доброю традицією ви
пускати
«бойові листки»
під час зборів. Торік, на
приклад, в одному з де
в’ятих класів шостої Кіро
воградської
десятирічки
такий «бойовий листок»
став узагальненим наказом
но/лсомольців клас/ ново
обраному бюро.

Жодні збори, звичайно,
не обійдуться без запро
шених гостей — ветеранів
комсомолу, партії, Вели
кої Вітчизняної війни; без
передовиків виробництва,
шефів — вожатих-Еиробничників. Гості розповіда
тимуть про себе, про свої
біографії. Все почуте 14—
17-річними хлопцями і дів
чатами стане дл.т них сво
єрідним дорого-щазпм у
виборі майбутнього шля
ху, місця в жити.

Колективна г-радя, твор
чість і
відповідальність,
глибина і
продуманість
змісту доповіді та висту
пів, чіткий аналіз успіхів і
недоліків,
точна персо
нальна оцінка
діяльності
кожного члена комсомолу,
класного комсомольського
бюро, прийняття конкрет
ного рішення
— такі ос
новна мета звітно-вибор
них зборів
і критерії їх
ефективності: Тільки роз
в’язання всіх завдань до
поможе
стати
зборам
справжніми
головними
зборами року.

Л. ДРОТЯНКО,
секретар сбисму ком
сомолу.

■' Комсомольська
органі
зація Олександрійської се■ редньої школи № 13 — од■ на.' з кращих
учнівських
організацій
міста. Цими
днями тут відбулося засі
дання комітету комсомолу.
Нсмітет
затвердив графік
проведення
звітно-еиь'сгрних зборів.
А сьогодні КОМСОМОЛЬСоні класи активно готують
ся ДО СВОЇХ

г «ад

ГОЛОВНИХ збо

рів року: комсорги, горта
ючи в пам’яті сторінки лі
топису року минулого, по
довгу засиджуються над
доповідями, готуються до
звіту редколегії стіннівок,
делегації активістів ідуть
до шефів... Так,
комсо
мольці школи
звітувати
муть не тільки перед свої
ми ровеснинами-спілчанами, з й перед старшими
товаришами — працівни
ками міської ТЕЦ-1/2,
Э чималими успіхами в
комсомольській
роботі, і
навчанні прийде на звітноЕиЗсрні
збори заступник
комсорга В«Б> нласу Світ
лана ШГ.їОТОБА (на знім
ну). 50 кілограмів ману.
........
’іатури, зібраних
пїд час
суботннІіОМСОМОЛЬСЬКСГСна, — такий її сдин з естакніх внеснв У
фонд
ударних шнільни.х справ.
цими днями до школи
завітав нслншній її свхсьанець, вчорашній, прикор
донник
комсомолець
Анатолій
БАГЯИКІ Тепло
зустріо його 7 «Б» клас —
правофланговий піонерсь
кий загін імені Улі Громо
вої, загін, гний уже вихо
вав перших п’ятьох ком
сомольців нласу. Ось так,
поруч із чудовим настав
ником — класним
керів
ником Галиною Маркієною
Талягіисю,
кілька років
тому
починалася кєалсомольсьма біографія й Ана
толія Еаглина.
На знімку; А. БАГЛКК зі
своїм
колишнім
нласним керівником у мо
лі семикласників.
Фото В. ГРИБА.

З ентузіазмом зустріли молоді буряководи Кіровоградщини звернення пайковим
механізованим ланок по вирощуванню цукрових буряків— учасників розмови в редамції »Кіровоградської правди». Публікуємо відгуки на нього.

ПОВНА
Міцний сплав досвіду
старших
та ентузіазму і молодого
запалу
членів нашої комсомольсько-мо
лодіжної ланки привів нас торік

до успіху. По 499

центнерів цук

ристих зібрали ми тоді на кожно

му з 2'8 гектарів

бурякового ла

ну. Сьогодні наша мета — слідом
за колективом механізованої ланки
з колгоспу імені Леніна Устинівсь-

кого району,
яку очолює
А. П.
Горбенко, війти до «клубу 500».

Ще до початку з’їзду комуністів

країни закінчили ми ремонт посів
ної та

грунтообробної

техніки,

тракторів тощо На звернення лан

кових механізованих ланок облас
ті, що було надруковане в «Кіро

воградській правді»

6 березня

цього року, ми можемо відповіс
ти: до посівної готові повністю!

В. СКОРОМНИЙ,
ланковий механізованої ком
сомольсько-молодіжної дан
им по вирощуванню цукрових
бурянів колгоспу «Зоря ксмуніз/ду»
Нсвоархангельського
району.

БЕЗ ЗАТРАТ
РУЧНОЇ ПРАЦІ

ДОСВІДОВІ -

Якось ми у себе в ланці підра
хували, скільки часу, зусиль, па
лива та запасних частин витрача
ємо яри догляді за цукристими. І
виявилося — майже половину се
зонних витрат. А влітку, в період
збігу сільськогосподарських робіт,
ще й з кадрами буває важкувато.
Але вихід із цього становища є.
Він — у впровадженні
індустрі
ального методу впрошування цук
рових буряків.
До речі, за індустріальним мето
дом працюють буряководи Кубані,
є деякий досвід у цьому плані и у
механізаторів нашої області. Ду
мається, повсюдне запровадження
вирощування цукристих без зат
рат ручної праці — дуже актуаль
не завдання.
Про не,
зокрема,
йшлося іі па XXVI з’їзді КПРС.
Ми, молоді буряководи, вважає
мо, що за індустріальною техноло
гією — майбутнє.

Природні умови, б яких нам до
водиться
вирощуеати
буряки,
близькі до гих, у яких ланка усіинівців, очолюване
А. П. Гсрбенком, добивається з кожним ро
ком вищих урожаїв. І якщо мину
лого року ми зібрали з кожного
гектара посіву по
318 центнер:»
солодких коренів — майже но 260
менше, ніж горбенківці, тс, пев
но, через те, що ще не деєить до
сконало освоїли передові методи
господарювання.
Розуміємо, що успіх не прийде
сам по собі. Требе
наполегливо
працювати над собою. Тому взим
ку наші хлопці вивчали теорію. І,
звичайно ж,
працювали прак
тично на майбутній урожай. Ще
до початку XXVI з’їзду КПРС за
кінчили підготовну техніки до вес
няних польових робіт. Молоді бу
ряководи мають намір у першому
році одинадцятої п’ятирічки подо
лати нові, вищі рубежі. А для цьо
го ми беремо на озброєння дос
від передовиків.

С. РЕМЕЗ,
член механізованої
комсо
мольсько-молодіжної
ланки
по вирощуванню цукрових бу
ряків колгоспу
імені Воло
димира Ульянова Олександ
рійського району.

ШИРОКУ ДОРОГУ

О. СІЛІДЕЯ,
групкомсорг колективу ком
сомольсько-молодіжної трак
торної бригади № 1 колгоспу
імені Вагутіна Кіровоградсько
го району.

_______ ю бер&зня
•і-і

„ВІЇОЛОДЕЙ

I 2Z.-. С'р »

НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

Зростає
містечко
знань

РІШЕННЯ XXVII З'ЇЗДУ
КПРС — ВИКОНАЄМО!

"Знаходимо резерви
на
доповіді
У своїй
партії retieXXVI з’їзді
секретар
ЦК
рольний
КПРС Л. 1. Брежнєв наго
лошував на тому, які ве
ликі можливості для даль
шого зростання відкриває
поліпшення використання
" •
потужностей
виробничих
устаткування,
— машин,
транспортних засобів тощо. Без цього не добитися
дальшого зростання про
дуктивності праці, і саме
на пошук резервів у своїй
роботі спрямовує зусилля
нон'єн член нашого колек
тиву.
У нашій комсомольсько
молодіжній бригаді
----- •
аеР=татникіз — шість
і—'.---- чоловік,
ми два
Під час з’їзду всі
дні працюзалч на зеконом-

ясних протягом пергдз’їздіос.чкої вахти матеріалах.
Постійне
перевиконання
змінних норм на
основі
кращого використання ус
таткування стало прави
лом у нашій роботі. Вели
ку увагу приділяємо якос
ті продукції. Саме завдяки
цьому ми нині здаємо її з
першого пред’явлення. Виконанйя денних завдань —
170 процентів.

О. ЯКОВЕНКО,
бригадир комсомольсько-мол о д і ж н о ї
бригади верстатників
механоскладально г о
цеху № 4
заводу
«Червона зірка».

З перших кроків
ударно!
«Завдання по збільшен
ню продукції
сільського
господарства дуже напру
жені. Щоб їх
виконати,
треба значно поліпшити
використання ресурсів, які
виділяються, забезпечити
дальше зростання і під
вищення ефективності сіль
ськогосподарського вироб
ництва». Ці слова Голови
Ради Міністрів' СРСР то
вариша М. О. Тихопова з
особливим почуттям відпо
відальності сприйняли тва
ринники нашого господар
ства. І нині ми доклада
ємо - усіх зусиль, аби з
перших кроків нової п'я
тирічки забезпечити вико
нання тих величних зав
дань, які поставила партія
перед трудівниками сільсь
кого господарства.
База для цього у нас є.
За минулу п’ятирічку по
голів'я великої рогатої ху
доби в нашому
колгоспі
зросло вдвоє. Значно омо
лодили ми стадо. Багато
високопродуктивного молодняка внростила торік
кавалер ордена Леніна,
обкому Компартії
член
України В. О. Петренко:
па сто корів вона постави
ла ЗО первісток, майже у
два рази більше спарува
ла телиць.

Радує робота
юнаків і
дівчат’ Колгоспу. Якщо на
сьогодні середньодобовий
надій молока від корови
по фермі становить 5,8 кі
лограма,
то комсомолки
Ганна Рогозинська, Лари
са Варчевська та Ліда Вітюк надоюють від первіс
ток но 14 кілограмів.
Успіхові сприяє н орга
нізація праці. Виправдує
себе, скажімо, бальна сис
тема підбиття
підсумків
соціалістичного змагання.
На фермі створено комі
сію з числа зооветеринар
них спеціалістів і доярок.
Очолює її голова профко
му В. М. Неїзжалпн. Чле
ни комісії щодня оціню
ють працю кожного тва
ринника. До уваги берутьса і трудова дисципліна, і
продуктивність
праці, і
санітарний стан приміщен
ня.
Словом, база, умови на
шого дальшого зростання
є. Розвиваючи їх далі, ви
шукуючи нових
резервів
підвищення
продуктив
ності
тваринництва, ми
йтимемо до новйх
рубе
жів, накреслених партією.

спорудження якого почалось у Харкозі. Вже в ни
нішній. п'ятирічці
студенти
одержать у своє розпоряд
ження чудові навчальні кор-

В
Оснозних
напрямах роз
витку
нашої
нраїни на оди
надцяту п’яти
річку і на пе
ріод до 1990 ро
ку
підкреслю
ється
необхід
ність добивати
ся приросту об
сягу видобутку
зугілля.
По- ударному
працюють тру
дівники вугле
розрізу «Балахівськин», які 4
зидобули понад
завдання
двох
місяців
7903
тонн продукції.
Серед молодих
гірників відзна
чається в робо
ті молодий ко
муніст
Василь
Тищенко.
На
з н і мк а х:
Василь
ТИЩЕНКО; ву
гілля
йде- на
брикетну фаб
рику.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

В. ДОЛГАНОВ,
кор. РАТАу,

За
проектами

С. ТАРОВИК,
зоотехнік
головний
«Червона
колгоспу
Новоарханкомуна»
гельського району.

Головне
профілактика
Я працюю головним лі
карем сільської медичної
амбулаторії, яка обслуго
вує понад дві тисячі меш
канців чотирьох сіл. У на
ших селах діє ще три
фельдшерсько - акушерських медпункти.
Основне своє завданая
ми бачимо у профілактиці
захворювань
населення.
Адже легше хворобі запо
бігти, ніж потім її лікува
ти.
Ось чому я з великим
задоволенням в «Основ
них напрямах економічно
го і соціального розвитку
срср
па ..
1981
............
— 1985

рий надрукував статтю, в
зібрати
якій пропонував
серед населення кошти і
імені
збудувати школи
Шевченка.
данину
Щоб
віддати
вдячності творчому под
вигу Кобзаря, корифеям
українського театру дово
дилось
долати
великі
труднощі, щоразу виявля
ти громадську
мужність,
аби побороти жандармські
утиски місцевої влади, а
то й
просто тзаринний
страх
єписаветградських
об ивателів за свою політичну благонадійність.
І. К Карпонко-Карий у
листі до сина Назара від
25 лютого 1897 року роз
повідає
про типовий ін
цидент, що стався з сто
сунках акторів із керівни
ками
єлисаветградськмх
навчальних закладів (ре
ального училища і класич
ної гімназії). Перед почат
ком святкування Шевченкоаої річниці в ході якого
планувалось
поставити
«Назара Стодолю» і канта-

ту Лисенка «Б’ють поро
ги»,
дирекція зажадала
зняти кантату, оскільки в
місті поширилась
чутка,
що виставу призначено з
метою влаштування полі
тичної демонстрації про
ти уряду і що
головним
центром
її
є
кантата
«Б’ють пороги». «Що його
робити? — з гіркотою пи
ше Іван Карпович.—Муси
мо викинути кантату, щоб
дать дітям можливість бу
ти на спектаклі. Так он то
які директора, — далеко
більші жандарми, ніж са
мі жандарми. Скоро й са
мі собі не будуть вірити і
один другого посадять в
кутузку за
неблагонадійність».
Неперевершеним
миг
цем Шеі іенкоких поезій
був М. Л. Кропивницький,
знав напам'ять майже вес^>
«Кобзар», нерідко декла
мував йою рядки на свят
куванні роковин поега. У
свій останній
поиїзд до
Єлисаветграда на шевчен
ківському________
вечорі
16 бе_________
______

V

архітекторів

пуси і сучасні лабораторії.
Неподалік
споруджуються
гуртожитки, розраховані на
15 тисяч жиіелів. Гіоруч ви
ростуть ВИСОТНІ поверхи ІН
ФОРМАЦІЙНО - обчислюваль

роки і на період до 1990
року» прочитав, що треба:
«Посилити роботу по за
побіганню захворюванням,
ПІДВИЩИТИ
ефективність
диспансеризації і розши• рити.охоплення. нею паселепия, насамперед ді
тей».
Саме на це ми й спря
мовуємо сьогодні всі свої
зусилля. Саме цій мсті
будемо вірні завтра.
А. КРИМСЬКИЙ,
лікар.
с. Володимирівна
Кіровоградського
району.

резня 1910 року
Марко
Лукич читав «Думи мої...»,
поему «Чернець».
1914 року
російський
царизм, як відомо, забо
ронив святкування 100-річчя з дня народження Т. Г.

ного центру та багатогалу
зевої бібліотеки, підприємс
тва торг ізлі і побуту,
кри
тий плавальний басейн і зи
мовий легкоатлетичний ма
неж.
Будівництво
містечка
здійснюється за комплекс
ним планом розвитку сту
дентських мікрорайонів, за
пропонованим спеціаліста
ми Українського
філіалу
Державною інституту про
ектування вузів. Вони вра
хували
перспективи вдо
сконалення
матеріальнотехнічної бази всіх 22 вусів
Харкова на найближчі детятиріччя. Деякі інститути,
розташовані в самому цент
рі, в наступні роки розши
рюватимуть за рахунок су
сідніх будинків, які звільня
ються. Іншим же стає тісно
на шумних магістралях май
же півторамільйонного міс
та. Відповідно до генераль
ного плану розвитку Харко
ва вибрано райони, куди як
найкраще «впишуться» сту
дентські квартали. Так наро
дилась ідея створити чоти
ри студмістечка з міжвузів

ськими театрами і кінотеат
рами, великими
спортив
ними
комплексами, моло
діжними кафе і дискотека
ми. Студентські мікрорайо
ни будуть наближені до лі
сопаркових зон, що ство
рить додаткові зручності.
Досвід проектування міс
течок знань схвалено Мінг.узом СРСР. Тепер спеціа
лісти Українського філіал/

можна».
Після перемоги Велико
спеціальною
го Жовтня
Раднаркому
постановою
ухвалено
України б/ло
святкування роковин Шев
ченка по ьсій Україні.

У ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ
0 ДБАЛИ Шезченка були
•* провідними в діяль
ності корифеїв українсь
кого театру. С. В. Тобілевич у книзі про діячів те
атру
корифеїв писала:
«Світлий образ поета, па
м'ять про його страдниць
ку долю жила завжди в
серці кожного артиста ук
раїнської сцени, з’єдную
чи всіх в одну
дружну
сім’ю. Ніякі переслідування уряду, ЯКІ ДОВОДИЛОСЯ
терпіти, ніякі життєві на
тасірофи; що несли в собі загибель
усього діла,
не зупинили заЕзягцїз на
їх шляху — служити ідеа
лам добра і правди».
Ще в 60—70-х
роках з
ініціативи
І. Тобілевича
єлисавеггрздські аматори
відзначили рокосини Шев
ченка.
А 1878 року а
«Єлисаветградсксм
вест
нике» І. К. Карпенко-КпX

Діпровузу складають Д0Ку.
ментацію на спорудження
їх у багатьох великих цент
рах республіки.

,

Лял
-о
дорожчий, фармацевтичним
і
і’культури - буде прописі^^
^
НО в новому містечку знань, МсіИО уТИіХ

ОДРАЗУ ПО СМЕРТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ПОВСЮД
НО, ВСУПЕРЕЧ ПОСТІЙНИМ ПЕРЕШКОДАМ ЦА
РИЗМУ, ПОЧАВСЯ РУХ ЗА ВШАНОВУВАННЯ И
УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ГЕНІАЛЬНОГО СИНА УКРА
ЇНСЬКОГО НАРОДУ. Є ЧИМАЛО ФАКТІВ І ДО
КУМЕНТІВ, ЯКІ СВІДЧАТЬ ПРО РОЗГОРТАННЯ
ЦЬОГО РУХУ НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ.

Шевченківські
дні ■■

рожу---- „

Шевченка. В газеті «Голос
У Кіровоградському об
Юга-У 11 лютого 1914 р ласному державному архі
(N2 34) з’явилося повідом ві зберігається промовис
лення під заголовком «За тий документ, датований
борона
вечора
пам’яті 1920 роком. Це телефоно
Шевченка»:
«У зв’язку з грама голови
Єлисазеттим, що 25 лютого випов градського повітового вій
нюється сторіччя
з дня ськово-революційного конародження Т. Г. Шевчен /літету завідуючим відділа
ка, українські артисти пани ми резкому: «У всіх відді
Суслов і Колісниченко, які
лах 10 березня,
в день,
знаходяться в даний час присвячений пам’яті Тара
У Єлисаветграді, мали на
са Шезченка, праці не бу
мір влаштувати в цей день
де. Всім службовцям на
У залі громадських зборів
чолі із завідуючими і з
спектакль «Назар Стодопрапорами 10 березня на
ля» і концерт
12 год. дня прибути де
ЛИСАВЕТГРАДСЬК И Й будинку ревкому,
щоб
приклад поряд з ва. узяти участь у маніфеста
ликою кількістю інших іа- ції».
ких фактіз є яскравим під
Сьогодні Кіровоград —
твердженням правдивості одно з пам'ятних шевчен
слів В. І. Леніна про забо
ківських місць: ім’ям ве
рону царизмом ушанову ликого поета тут названо
вання па.м яті
Шевченка.
вулицю, сквер та бібліоте
Ця заборона, писав Іллічі
ку; поезія великого Коб
«оула
таким
чудовим, заря звучить
у палацах
прекрасним,
на рідкість
культури, у школах, у до
щасливим і єдиним захо мівках кіровоградців...
дом з точки зору агітації
Ж. ЛЯХОВА,
2Р°ТИ, Уряду,
що кращої
кандидат філологічних
агітації':І уявити
'
аіігацн
1
собі не
наук.

Своє вміння
творчо роз
в’язувати складні завдання
продемонстрували п’ятинур.
спини арх.тектурного
культету Київського інженерно-будівельвого інститу.
ту
Готуючи подарунок до
1з00-ріЧчя
стародавньою
міста на Дніпрі, вони розро
били
номпленснин проект
забудови центру жиглозою
масизу Виноградар.
В єдиний
архітектурний
ансамоль входять кінокон
цертний зал на 1100 глядачів, Палац молоді
з залом
для урочистих обрядів, го
тель, адміністративний бу
динок, де розмістять« і ра
йонні комітети парні і ком
сомолу, райвиконком. Непо
далік виростуть три житло
вих висотних будинки ори
гінальної конструкції. Пло
щу віддано в розпорядіт-енн.і пішоходів.
Б;сь транс
порт рухатиметься підзем
ними
магістралями, просо
лення
і розрахунки,
над
яними працювало дев'ятеро
випускників вузу, виконані
під керюництосм завідуючо
го кафедрою
архітектури
професора
В. В. Савченкз,
лауреатів Державних пре
мій СРСР Е. А. Уельського і
А. Я. Кссенча.
Стало вже традицією, що
більшість дипломних робіт
иихсванці інституту викону
ють за завданнями різних
міністерств, відомств і орга
нізацій.
Реальне проекіування
дає їм можливість
на прзнтиці застосовувати
знання, одержані на вузів
ській лазі. Висоно оцінили
спеціалісти запропонований
майбутніми
архітекторами
проект забудови центру Волгодонська.
Студенти вузу причетні до
реконструкції десятків на
селених пунктіз на Україні,
в авторами
проектів бага
тьох новобудов
— центрів
торгівлі, комненсів навчаль
них споруд
і гуртожитків,
ЖИТЛОВИХ
будинків, СІ.Ортивннх баз. При
захисті
дипломів випускниками, які
розробили номл.іенсні плани
розвитку і
реконструкції
Черкас, Вінниці, Білої Церк
ви, були присутні
голоьи
виконкомів, головні архітентори цих міст.

А. МОЙСЕЕВА,

кор. РАТАУ.

ЕПІЛОГ
Дороги ночей ХОЛОДНИХ
На площах притулку
просять.
А ранки — як чорні
дзвони.
ГІО кому ВОНИ ГОЛОСЯТЬ?
/Кипіть, петербурзькі
друзі,
Прощай, назаиждп,
майстерне!
Уже на мольберті в друзки
Розбилося сонне темне.
Уже він підвівся нишком,
Неначе віддав поклін.
У вуса сховав усмішку
Гірку, як сухий полин,
їде до дверей, мов плута
Із роками крок щоразу.
Навстріч, обірвавши пута,
Спішить Прометей ,
з Кавказу.
З далекого, злого літа,
Небаченої глуші,
Спішать у сльозах
і квітах
Цигани і баїїгуші.
І тільки ота, єдина.
Згорьована, почорніла,
Стоїть ного Україна,
Спираючись на перила.
Цей день її горем станс.
Шо стисне в страшимх
обценьках.
Ще сходинка, ще ©станін.
... В безсмертя іде
Шевченко.
Валерій ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

І
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ЗАВТРА МИНАЄ 50 РОКІВ З ДНЯ ВСТАНОВЛЕННЯ (11 БЕРЕЗНЯ 1931 РОКУ) ВСЕСОЮЗНОГО
КОМПЛЕКСУ «ГОТОВИЙ ДО ПРАЦІ 1 ОБОРОНИ СРСР (ГПО)»
ОТУЮЧИСЬ до цього
свята, працівники об
ласного спорткомітету ви
рішили налагодити зв’яз
ки з першими
значківця
ми ГПО, зібрати про них
архівні /латеріали, органі
зувати написання спогадів
кращих спортсменів тих
літ. Голова обласної ради
ветеранів
спорту Ю. А.
Змачинський, що виконаз
нормативи ГПО ще 1936
року, першим приніс для
нашої колекції свої релік
вії. І серед них була Гра
мота Всесоюзної ради фі
зичної культури при ЦВК

Г

міг їм узяти висоти у ве
ликому спорті.
За минулу
п’ятирічку
до лав
значківців ГПО
стало 576750 чоловік. Те
пер вони проходять пере
підготовку, щоб знову під
твердити свій ранг. І наш
актив ми націлюємо на те,
щоб у цій справі якісний
показник був на першому
місці. Адже скласти нор
матив і отримати
значок
ГПО — не самоціль. Іде
ться про постійне заняття
фізкультурою і спортом.

Заради
того, щоб бути
здоровим, бадьорим, здат
ним до розумової і фі
зичної активності.

Союзу РСР про нагород
.
ження значком «Готовий
до праці
та оборони». В
ній написано;
«Гірезид я
Всесоюзної ради фізичної
культури при ЦВК Союзу
РСР нагороджує тов. Змачинськоіо Ю. А., фізкуль
турника колективу заводу
«Червона зірка», значком
і грамотою за успішне ви
конання
випробувань нз
готовність
до праці та
оборони. Значок присво
ює нагородженому зван
ня кращого фізкультурни
ка Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік».

і

— А ось і мій перший
орден,
— з
гордістю
сказав Юрій Анатолійович
і показав значок. — Моя
найвища спортивна нагородаї
Такими значками і гра
мотами нині
пишаються
перші значківці А. П. Пет-

В «Основних
напрямах
економічного і соціально
го розвитку СРСН на 1981
—1985 роки
і на період
до 1990 року» підкресле
но;
«Активно розвивати
масову
фізкультуру
і
спорт, сприяти широкому
впровадженню їх у позсякденнкй
побут радян
ських
людей. Посилити
фізкультурну і спортивну
роботу серед дітей і мо
лоді. Ефективніше
вико
ристовувати
спортивні
споруди».
Цю
вимогу
XXVI з'їзду КГІРС сприй
няли як керівництво до

дії фізкультурні активісти
провідних колективів фіз
культури області. В ці дні
з Солгутівській
середній
школі Гайворонського ра

йону, наприклад, прохо
дя іь
змагання з багато
борства ГПО в кожному
класі. Потім буде загальношкільний турнір. Трива
ють спортизні ігри «Стар

ти
надій»,
«Олімпійсь
кі сходинки». Застрільни
ками всіх
добрих почи
нань
тут стали
вчитело
фізкультури О. Я. Морон
роз, В. Л. Звержковський, дель і комсомольські ак
О. О. Ясинський,
М. М. тивісти школи. З такою ж
Павлов, Д. В. Берест, І. І. активністю розгортається
Павлюкевич, І. П. Дунай, спортивно-масова робота
О. Г. Петлін. Коли в бе 8 кіровоградських серед
резні 1972 року стартуваз ніх школах № №13, 19, у
Всесоюзний фіз- Новомиргородській дссяновий
колективах
комплекс, ці гирічці № 1,
культурний
колгоспів
першими фізкультури
ветерани стали
імені
Шевченка,
«Родина
»,
майбутніх
наставниками
значківціз. Вони розпоеі- імені Щорса Ульяновсько
дали юним
про ІСТОрІгО го району, на Світлозодрозвитку фізичної культу- ському заводі чистих ме
ри в нашій країні, пропзгузали нормативи і зимоги ГПО.
Завдяки
впроваженню
нового комплексу пожва
вилась робота в колекти
вах фізкультури, що дало

можливість зробити крок
уперед від масовості до
майстерності. Нині найкра
у напрлще працюють
підготозмі
масової

ки
фізкулозначківців
турні активісти Ульяносського, Добровеличківського, Компаніївського ра
йонів, міст Олександрії і
Світловодська. Тут дбають
про будівництво нових та
експлуатацію
наявних
на
спортивних
споруд,
яких іде
підготовка
ДО
складання нормативіз.

В області
с 27 типових
стадіонів, 3 плавальних ба
сейни, 444 спортивних за
ли, понад 4 тисячі простих
ігрових майданчиків. На
Цих базах тільки торік під

готовлено 4 майстрів між
народного класу, 82 май
стрів спорту, більше 1270
кандидатів
у майстри і
першорозрядників.
Усі
вони пройшли через комп
лекс ГПО. Саме він допо-

ЗЙВЖДК ГОТОВІ!
Ніхто з вас нині не заперечить, що без високого
фізичного гарту не можна стати воїном, будівничим.
Тільки сила, спритність, мужність і відвага, тільки
витривалість, рішучість і винахідливість виручать тебе в скрутну хвилину життя. Набути цього ти зможеш тільки тоді, коли регулярно займатимешся фізкультурою і спортом.
Становлення і розвиток системи фізичної культур:! в
нашій країні почалось одразу після перемоги Великоіф- Жовтня. Центральний відділ всеобучу став пертирю- Ьрі анізацією, іцо здійснювала державне керізйіщігво призовною підготовкою молоді та її фізичніід» ^вихованням. 25 травня 1919 року на Красній
площі в Москві відбувся перший парад фізкультур
ників і загонів всеобучу, присвячений його річниці.
А через одинадцять років «Комсомольская прав
да», висловлюючи думку ЦК ВЛКСМ, висунула про
позицію запровадити випробування готовності тру
дящих до праці та оборони. Ініціатива комсомолу
знайшла підтримку серёд фізкультурників. І 11 бе
резня 1931 року Всесоюзна рада фізичної культури
при ЦВК СРСР затвердила
Всесоюзний комплекс
«Готовий до праці та оборони (ГПО)». Потім він по
стійно вдосконалювався,
охоплюючи дедалі ширші
верстви населення Країни.Рад. Новий ступінь ГПО
було ускладнено в. грудні 1932 року.
Згодом до
комплексу ввели випробування з фізичної підготовки
для дітей — «Будь готовий до праці та оборони!»
(БГПО). Він мав охопити підлітків 13 — 14 і 15—16 ро
ків. 26 листопада 1939 року вийшла постанова Ради
Народних Комісарів СРСР «Про запровадження но
вого фізкультурного комплексу «Готовий до праці та
оборони». В ньому було посилено його військовоприкладну спрямованість.
Складання нормативів ГПО всюди набирало масо
вого характеру. Життєві обставини вимагали все но
вих і нових змін у роботі по фізичному вихованню
трудящих. 1 якісно новим етапом у розвитку радян
ської системи фізичного виховання стала постанова
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про запровад
ження нового Всесоюзного комплексу
«Готовий до
праці та оборони СРСР (ГПО)» від 17 січня 1972
року. Новий комплекс набрав чинності з 1 березня
того ж року, тобто сили основного закону в розв’я
занні завдань, націлених на зміцнення здоров’я тру
дящих, підвищення продуктивності
праці в народ
ному господарстві, на патріотичне виховання молоді,
дальше впровадженая фізичної культури в повсяк
денне життя радянських людей. Новий комплекс ГПО
став програмою конкретних дій для всіх державних і
громадських оріанізацін країни, в першу чергу для
комсомолу, який понад 50 років тому висунув ідею
впровадження спеціального комплексу фізичних
вправ у життя суспільства.
ГПО нині на марші. ГПО живе і діє. Сміливі іі
спритні, сильні й мужні, загартовані ідейно й фізично
в його лавах. Вони завжди готові до випробувань.
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Йде обласний ог
ляд роботи колекти
вів
фізкультури по
впровадженню комп
лексу ГПО. Поквар
тально кращому ко
лективові
протягом
року вручатиметься
перехідний
кубок
«МК».
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талів. Тут кожен
комсо
молець
складає залік з
фізичної та військово-тех
нічної підготовки за про
грамою нормативів і висот
комплексу ГПО.
Ми пишаємось нашими
кращими
значківцями і
розрядниками —чемпіо
нами
області з багато

борства ГПО О. Дроб язком, С. Шевченком, В. Ос
тапенко,
О. Лопатіним,

В. Мельником, Н. Інголзнчо, Р. Марталер, В. Ковязіним, їхніми однолітка,ми,
які здобули
нагороди в
першості країни на призи
«Комсомольской
прав
ды». Вони стали в шерен
ги поруч тих, кого нагородили
найвищим спортивним орденом у ті далекі тридцяті роки, Взяти
нзприклад з чемпіона,
близитись до його висоти
— справа честі
кожного
комсомольця, кожної мо
лодої людини. Бо саме >^м,
молодим, іти вперед, дер
зати, дбати про могутність
нашої Вітчизни, бути гото
вими захистити н.

О. БЕРЕЗАН,
голова
обласного
спорткомітету.

Семикласник
Кірозаградсьної середньої
школи
№ 19 Олег Лопатін (зідвідус він і ДЮСШ обласного
спорткомітету) займається багатьма видами спорту.
Найулюбленіший — легка атлетика. Він — спринтер. І
стрибун. Торік на республіканських змаганнях шко
лярів 1965—1966 років
народження стрибнув на б
метрів 45 сантиметрів. То був найкращий результат
турніру. І в бігу на короткі дистанції у нього високі
результативні перевищують норматив першого спор
тивного розряду. Пишається Огег і тим що став то
рік чемпіоном області з багатоборства ГПО. Саме він,
новий фізкультурний комплекс, допоміг юному лег
коатлету загартуватися всебічно і вийти на пряму,
веде у великий спорт.
На знімку, чемпіон області з багатоборства
ГПО Олег ЛСПА1ІН (спраеа) зі езоїм однокласником і
товаришем по групі ГПо Олегом ЛАВРОВИМ.
Фото В. ГРИБА.
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їй такн співчувають.
Спробуй
побувати
на
кожному
будівельному
майданчику, іцо розташо
ваний за десятки кіломет
рів один від одного. 1 все
ж вона, інструктор по
спорту Валентина Андру
щенко, старається зустрі
тися з усіма своїми поміч
никами — громадськими
тренерами,
кращими
спортсменами. А потім во
ни вже у виробничих під
розділах розмовляють з
усіма робітниками. Йдеть
ся про суботні й недільні
старти з' багатоборства
ГПО...-. и-.................
Відразу кілька сотень
будівельників не збереш.
Тому Валентина разом зі
своїм колегою Володими
ром
Баклажовим, який
працює
інструктором по
спорту
в житлово-кому
нальній конторі комбінату
«Кіровоградважбуд», вирі
шила перевірити готовність
юнаків 1 дівчат до скла
дання нормативів комп
лексу, згуртувавши ■ їх за
віковими групами в кож
ному управлінні.
Першими право на от
римання значків дістали
майстер Віра
Кришия,
т р у бо у кл адч и к Валентин
Павленко, тесляр Дмитро
Краспопольськпй.
Віра,
наприклад, па вогневому
рубежі вибила 47 очок з
50 можливих, стометрівку
пробігла за 13,3 секунди,
гранату метнула за 39метрову відмітку. У пла
вальному басейні і на кро
совій доріжці її результа
ти дорівнювали нормати
вам третього розряду.
Без тривалої підготовки
склав нормативи Вален
тин Павленко. Бо він та
його друзі, що першими
одержали значки, — не
погані баскетболісти, во
лейболіст, гснісисти. Тож
♦уже мали високий фізич
ний гарт. Ось такі іі по
вели за собою иоча і ківців.
Та в колективі фізкуль
тури все ж довго ІІС мог
ли розв’язати проблеми
масовості — не було спор
тивних баз. Часом оренду
вали, а коли • просилися у

спортивний зал, на спор
тивний комплекс підшеф
ної школи. Потім знайшли
таки вихід — почали об
ладнувати невеликі спор
тивні майданчики
біля
гуртожитків. Установлю
вали тут тенісні столи, пе
рекладини, розчищали до
ріжки а секторах
для
стрибків. Ось уже зііову
новосілля — у двох вели
ких гуртожитках. А біля
них — клуб. У клубі будівельників іде підготовка
до
турнірів шашкістів,
шахістів, тенісистів.
А багатоборці ГПО? Ви.
ховательки
гуртожитків
Любов Букаева та Люд
мила Ратченко запропону
вали Валентині Андрущен
ко провести крос . у неве
личкому ліску, що непода
лік їхнього житла, а для
метання гранати розчисти
ти майданчик за їдаль
нею. Так і зробили. Зібра
лися понад сто метальни
ків. 1 тоді Валентина зау
важила:
,
— Он скільки пас! А че
каємо, поки хтось нам
олімпійським стадіон по
дарує. Та ви ж усі майст
ри — бульдозеристи, кра
нівники, малярі, муляри. А
що коли взятися та зро
бити на
цьому
місці
справжній комплекс май
данчиків для складання
нормативів ГПО?
— Та й ігрові є де спла
нувати, — мовив Володи
мир Баклажов.
— Але не будемо по
спішати, — знов}' додала
Валентина
Андрущенко.
—- Треба скласти гарний
проект. Бо цс ж біля на
шого дому. 1 надовго.
Старти будуть перед ва
шими вікнами...
Перші підготовчі робо
ти проведено восени. Ни
ні вже згуртовано ударні
бригади, які наприкінці
березня продовжать поча
те. І буде комплекс, де
одночасно зможуть тре
нуватися-до 500 юнаків і
дівчат.
*Т' ОРІК колектив фізкультури комбінату з
більшості
видів спорту
здобував призові місця у
спартакіаді обкому проф
спілки • робітників будів
ництва і промбудматеріалів.
Підготовлено
586
значківців ГГІО, 513 тре
тьорозрядників,' 18 другорозрядників. Але Вален
тина Андрущенко вважає,
що це не такі вже й ви
сокі показник!!. Бо є ще
юнаки і дівчата, котрі ви
ходили на старти лише
два-трн рази.
— Тому
цьогорічний
розгін почнемо в день
свята, — ділиться вона
своїми намітками. — Б
день 50-річчя ГПО — ма
совий
легкоатлетич пи іі
крос. Па нього вийдуть
усі робітники, що живуть
у гуртожитках.
— І ми з вами, — ска
зав і своє слово директор
клубу будівельників Єв
ген Вексклер. — Запро
шуємо на тема пічний ве
чір
«Сильні,
сміливі,
спритні». Зустрінетеся з
першими
значківцями
ГПО, з «ворошнловськими стрільцями», З МІЦНИ
МИ й красивими людьми.
І попи вам доведуть, що
без спорту аж ніяк сьо
годні не можна. Бо вище
сягають наші риштован
ня...

ftk ВІНЦЕВИЙ.
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9.35 — Художній телефільм
«Будинок біля кільцевої до
роги». 1 серія.
11.00 —
Концерт оркестру народної
музики -VФольклор». По за
кінченні — Новини. 14.30 -Новини. 14.50
— Докумен
тальний телефільм «Калузь
кий варіант» 15.40 — Кон
церт
з творів російських
композиторів
у виконанні
Московського симфонічного
оркестру. 16.10 — Виставка
Буратшо. 16.40 — Російська
мова. 17.10
—
Рішення
XXVI з'їзду КПРС — у жит
тя. 17.30 — Концерт. 18.00 —
Відгукніться, сурмачі! 18.30
— Веселі
нотки. 18.45 —
Сьогодні
у світі. 19.00 —
Ради і життя. 19.25 — Пре
м’єра багатосерійного .ху
дожнього телефільму «Буди
нок біля кільцевої дороги».
2 серія. 21.00 —«Час». 21.35
— «Музичне житія». Теле
журнал.
По закінченні —
Сьогодні у світі.

Вівторок
А ЦТ

8.00 — -«Чао. 8.40 — Гім
настика. 9 05 —
Творчість
юних.
9.35 — Худо:« ній
фільм «Коли йдеш — ІД'І».
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми телесту
дій країни. 15.40 — Підмос
ковні зустрічі. 16.10 —- Кон
церт. 17.00 — Адреси моло
дих. 18.00 — Життя науки.
18.30 — У кожному малюн
ку — сонце! 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Пробле
ми, пошуки, рішення. Веду
чий — політичний оглядач
Л. Вознесенськпй. 10.35 —
Прем’єра
багатосерійного
художнього телефільму «Бу
динок біля нільцевеї доро
ги». 1 серія. 21.CÜ — «Час».
21.35 — Обличчя друзів.
22.20 — Сьогодні
у світі.
22.35 — Співає Г. Карєва.

д ут
20.00 —«Актуальна каме
ра», 10.35 — Концерт. 11.10
— «Транспортні артерії рес
публіки». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Україн
ська мова. 12.10 — «Паш су
часник». 12.40 — Художній
фільм «Біле сонце пустелі».
>4.00 — «Дума Кобзарева».
16.10 —
16.00 — Новини.
«Срібний дзвіночок».
16.50
— «Вперед, орлята!» 17.20 —
11, Франк.
Симфонія № 2.
18.00 — «Рішення XXVI з’їз
ду — в дії», «П’ятирічка у
твоєму житті». 18.30
—
«День за днем». (Кірово
град,. 18.45 — «Актуальна
камера». 19.15 — Чемпіонат
СРСР з хокею;
«Сокіл» —
«Трактор» (Челябінськ). 2 і
З періоди. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35
— Короткометражні
художні телефільми. 22.40—
Концерт симфонічної музи
ки. Но закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат CPCF з
баскетболу. Чоловіки. «Спар
так» (Ленінград) — «Дина
мо» (Тбілісі). 19.45 — «Ве
чірня казка». 20.00 — Між
народний
турнір з боксу.
Фінал. 21.00 — І. Брамс.
Четверта симфонія.

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 —
«Велика
арена юного
спортсмена.

▲

ут

березин Я®81 року
нат СРСР з гандболу. Чо.цо^
кн. 16.40 — Художній
для
дітей «Бсба
і слон».
17.45 — Музичний
фільм.
18.05 — Науково популярний
кіноогляд «Резонанс». 19.00
—
«Актуальна
камера»,
19.30 — Тслетурпір «Соняч
ні кларнети».
Самодіяльні
художні колективи Житомпрсі.кої і Хмельницької сб-7ГНСТСЙ. 20.50 — «На добра*
А ЦТ (IV програма)
кіч, діти!»
21.00 — «Чащ>4
21.35 — Продовження теле-,
19.00 — Чемпіонат СРСР з турніру «Сонячні кларнеті і »$
хокею: «Динамо» (Москва) — По закінченні — Новини.
— «Трактор». У перерві —
«Вечірня казка». 21.00—Ков- А ЦТ (IV програма)
церт. 21.40 — Художній те
лефільм «Дівчина
з леген
8.00 — Програма докумен
ди». 1 і 2 серії.
тальних телефільмів. 8.45 —•
Кснцерт. 9.05
— «Шахова
школа».
9.35 — «Ранкова
пошта». 10.05 —
Докумен
тальний телефільм. 16.40 —
Зустріч юнкорів телестудії
«Орля». 17.55 — Розповіді
А ЦТ
про художників. 18.10 — Су
6.00 — «Час». 8.40 — Гім путник кіноглядача. 18.45—•
кіоск. 19.15
настика 9.05 — Для вас, музичний
батьки. 9.35 — Художній те «Здоров’я». 20.00 — «Вечір
ня
казка».
20.15.
— Чемпіо
лефільм «Будинок біля кіль
а баскетболу.
цевої дороги». З серія. 11.15 нат СРСР
— «Спар
— Виступ молодих солістів Чоловіки. ЦСКА
Свсрдловського театру опе так». 21.00 — Програма нау
фільмів,
ри та балету. 11.50 — Біль ково-популярних
ше хороших товарів. 12.20 21.40 — Фільм-балет «Лісова
— 11-й тираж «Спортлото». пісня».
12.30 —
«Це ви
можете».
13.25 — Ф. Шопен. Вибрані
мазурки. 13.45
— Коло чи
тання. 14.30 -г Повиті. 14.45
— Художній фільм для ді
«Бере:»
(10, 11, 13 бс-^.
тей «Щасливого плавання».
резня). «Циганка Аза» (11Г»
16.00 — Очевидне — неймо
і 15 березня). «Мартин Ьовірне. 17.00
— Виступ ор
руля» (14
березня) — О
кестру симфонічної та ест
19.30.
радної музики Центрального
телебачення і Всесоюзного
|-адіо. 17.30 — Бесіда полі
тичного оглядача Н). Летунова. 18.00 — Мультфільми
«КОМСОМОЛЕЦЬ» «Ога«Сестриця Оленна і братик
рьова-6» (9—15 березня)—■
о 9.20, 11.20, 13.20, 15.50,
Іванко», «Обережно, щука».
18.20, 20.50).
18.35 — Бесіда на міжнарод
«МИР».
«Руслан і Люд
ні. теми політичного огляда
мила». Друга серія. (9—15
ча газети
«Правда» Ю. О.
березня)
—
о 9.10, 10.30,
Жукова.
19.20 — Концерт.
11.55, 13.20. 14.45. «Якось,
19.50 — Прем’єра художньо
через
20
ронів».
(9—15 бе
го телефільму «Лін, нижче
резня) — о 16.00,
17.25,
підписані». 1 серія. 21.00—
18.50, 20.50.
«Час». 21.35 — Художній те
«ХРОНІКА». «Цей «віль
лефільм «Ми, нижчепідписа
ні». 2 серія. 22.45 — Кубок
ний» світ» (9—13 березня)
світу з лижного спорту. Жін
— з 9.00 до 15.00 і о 18.20.
ки. 20 км^.Чоловіки. 50 км.
(14 — 15 березня) — з 9.00
По закінченні — Новини,
до 11.00.
«Казки
гнома
Бімбо». (14—15 березня) —
з 11.00 до 15.00 «Кореї.еА УТ
ва Чардаша» (10 березня)
— о 16.00 і 20.00. «Забавні
10.00 — «Актуальна каме
пригоди Діла і Джейн» (Ц
ра». 10.35 — «Палітра». 11.05
— 12 березня) — о 16.00 і
-- Кінопрограма «Вітчизно
20.00
«Випадкова куля»
моя неозора». 12.10 — «Ка
(13—15 березня) — о 16.00
ют-компанія «Глобус». 12.55
і 20.00
— «Поросятко Чок». Лялько
ва вистава.
13.40 — «Доб
рого вам здоров'я». 14.10 —
«Сатиричний об’єктив». 14 35
— Концерт. 15.30 — Чемпіо Редактор В. СТУПАК

«Людина і закон».
(Кірово
град). 18.30
— «Актуальна
камера». 19.00 — Спортивна
програма. 20.45 — «Па доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Відеорспортаж про
закриття в Капові шевчен
ківського літературно-мис
тецького свята «В сім'ї воль
ній. новій», в перерві — По
вніш.

закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — шахтар
ські горизонти.
Докумен
тальний телефільм. 15.15 —
Виступ ансамблю пісні і тан
цю ордена Леніна Московсь
кого військового округу.
16.10 —; Шахова школа. 16 40
— Концерт оркестру народ
них інструментів Держтеле
радіо Вірменської РСР. 17.15
— Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з Героем Соціа
лістичної Праці, повним ка
валером орденів Слави, пер
шим заступником голови Ал
тайського
крайвикопкому
В. Хрнстснком. 18.00 — Ле
нінський університет мільйо
нів. Управління соціалістич
ною економікою. Участь бе
ре Герой Соціалістичної Пра
ці лауреат Ленінської і Дер
жавних
премій
академік
В. М.
Глушксв.
18.30 —
Мультфільм
«Пісні весні».
18.45
— Сьогодні у світі.
19.00 — Чемпіонат СРСР з
хокею; ЦСКА — «Спартак».
21 00 — «Час». 21.35 —
«Іраклій Андроников. Спога
ди про великий зал». Теле
фільм.
По
закінченні —
Сьогодні у світі.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Документальні
фільми.
11.10 — «Грають
юні музиканти».
11.40 —
»Шкільний екран». 9 клас.
Українська література. 12.15
— Короткометражні художні
телефільми. 16.00 — Поїнні.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок».
16.30 —
Телефільм
«Розповідь про полювання».
17.00 — «Екран запрошує».
(Кіровоград). 17.30
— Чем
піонат СРСР з гандболу. Чо
ловіки. СКА (Київ)
— МАІ
(Москва). 18.45 — «День за
днем». (Кіровоград). 1Э.ОО —
«Актуальна камера». 19.30—
«Співає Н. Ткаченко». 19.40
«Трикутник». 20.40 — «Па
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм . «Незрима
робота».
22.45
—
Тележурнал
«Старт».
По закінченні —
А ут
Повніш.
16.00 — Новини. 16.10 —
А ЦТ (IV програма)
«Срібний дзвіночок». 16.30—
19.00 — «Служу Радянсь Республіканська фізико-ма
школа. 17.00 —
кому Союзу 1» 20.00 — «Ве тематична
«Кроки до пре
чірня казка». 20.15 — Кубок Для дітей.
красного».
17.30
— «Наука
світу з лижного спорту. Жін
18.00 —
ки. 5 нм. Чоловіки.
15 км. — виробництву».
(Кірово
21.00 — Концерт. 21.40 — «День за днем».
град).
18.15
—
Телефільм.
Художній фільм
«Анна на
(Кіровоград). 18.30 — «Акту
шиї».
альна камера». 19.00
—
Спортивна програма. 19.30 Художні фільми «У нас но
венька», «Сімейна драма».
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Про
грама короткометражних те
А. ЦТ
лефільмів.
По закінченні —
800 — «Час». 8.40 — Гім- Новини.
ьастнка. 9.05 —
Дітям пре
звірят. 9.35 — Художній те
лефільм «Будинок біля кіль А ЦТ (IV програма)
цевої дороги». 2 серія. 11.10
19.00 — «Клуб кіноподо— Пісні на вірші М. Светлова рожей». 20.00 —
«Вечірня
ьнконує Т. Калннченко. По казна».
20.15 — К. Федін.

«Перші радощі».
20.45 —
Концерт. 21.40 — Художній
телефільм «Пізня дитина».

А ЦТ
8 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся, сурмачі! 9.35 — Пісня
далека іі близька. 10.20 — У
світі тварин. По закінченні
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 —
Документальний
фільм «Всесвітній парламент
народів». 15.00 — Маршрутгми «Зірниці».
15.30 —
Сгіівает народна1 '■ артистка
Узбецької РСР Мі Шамаєва.
15.55 — Москва і москвичі.
16.25 — Кубок світу з лиж
ного спорту. 17.05 — Б гос
тях у казки. Художнії! фільм
«Мооозко». 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — «На годину
раніше». Про порядок обчис
лення
часу уа
території
СРСР з 1 квітня 1981 року.
19.20 — Прем'єра багатосе
рійного художнього теле
фільму. «Будинок біля кіль
цевої дороги». З серія. 21.00
— «Час». 21.35 — До 100-річ
чя Московського ордена Ле
ніна Державною
цирку.
Святкова циркова програма.
В перерві -- Сьогодні у сві
ті;

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10:35 — «Голосую , за
професію». 11.20 — Фільмьонцерт. 11.40 — «Шкільїінй
скрав». 9 клас. Фізика. 12.10
— «Від техніки безпеки —
до безпечної техніки». 12.40
— Музичний фільм. 13.10 —
«Народна творчість». 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Па до
помогу школі». 17.00 — Ка
мерний концерт.
17.30 —
«День
за днем». (Кіровоі рад).- 17.45 —
Телефільм.
(Кіровоград).
13.00 — К. т.

Кто---------------

Вступайте до Черкаського ;
пожежно-техшчного

Лишки сільгосппродуктів
сало,
птицю, кролів, яйця, молокопродукти, олію,
мед, свіжі овочі та фрукти — без ебллежень закуповують заготівельні пункти спо
живчої кооперації.
Ціни — за домовленістю, у межах, затверджених постановами правлінь райспоживспілок.
Заготівельні контори укладають разові і
довгострокові договори на закупки, ДсЮТЬ
вичерпні консультації щодо умов договір
них відносин.

училища

МВС СРСР®
До училища приймають чоловіків, що відслужили лій«^
сиу військову службу в Радянській Армії або призовного
віку (комуністи чи комсомольці), за етапом
здоров'я
придатні до служби в органах МВС, мають середню ос
віту, позитивну характеристику з Радянської Армії, з
місця роботи п проживання, віком до 25 років.

Продавайте лишки сільгссппрсдуктів за
готівельним пунктам споживчої кооперації,
укладайте разові та довгострокові догово
ри! Це вигідно і вам, і державі.
Зам 21.

Строк навчання — 2 роки і 9 місяців. Час навчання
зараховується до стажу служби в органах МВС і Ра
дянській Армії.

Кандидати па навчання складають такі екзамени:
з російської мови
й літератури (твір), математики
(усно). _

Кіровоградська сблспоживспілка.
Укоспторгремлама.

Під час навчання курсантів забезпечують безплатним
харчуванням, гуртожитком, обмундируванням, грошо
вим утриманням.
Випускникам училища видають диплом загально-со
юзного зразка про середню спеціальну освіту і присвою-*
ють звання «лейтенант внутрішньої служби».

По закінченні училища вони дістають призначення в
органи внутрішніх справ ва посади інспекторів пожеж
ної охорони.
,.ч_
ШШ

к V-

'і

Бажаючим вступити на навчання звертатися на адре
су:
м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 41, відділ кадрів
УВС облвиконкому, кабінет № 46, з 9 по 18 годину (су
бота, неділя — вихідні).
.Із собою необхідно мати паспорт, військовий квиток
(приписне свідоцтво), комсомольський (партійний) кви
ток, атестат про середню освіту, свідоцтво про народ
ження.
Еідділ кедрів УБС облвиконкому.

Зам. 12.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

областного комитета

ЖСМ Украины.
Ви украинском языке.
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