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Сотні молодих доярок працюють сьогодні о кол
госпах і радгоспах Кіровоградщини. Багато з них, 
підхопивши минулого року почин долинчан — бо
ротися за тритисячні надої молока, виконали свої 
річні завдання достроково, близько 80 чоловік пе
ревершили тритисячний рубіж. З числа молоді 
виросло багато майстрів високих надоїв, орденонос
ців, новаторів, які служать взірцем для всіх пра
цівників тваринництва.

З метою широкого залучення молоді до Всесоюз
ного соціалістичного змагання працівників тварин
ництва за дострокове виконання планів третього, 
вирішального року дев’ятої п’ятирічки, РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС СЕРЕД МОЛОДИХ ДОЯРОК.

Умови змагання: переможцем стане доярка, віком 
до ЗО років, яка від закріпленої групи корів одер
жить найвищий надій (не нижче 3500 кілограмів на 
корову).

В газеті широко висвітлюватиметься хід соціаліс
тичного змагання. Підведення підсумків проводити
меться щомісяця.

Імена переможців у змаганні будуть занесені на 
Постамент шани «Молодого комунара» та нагород
жені:

за перше місце — ПЕРЕХІДНИМ ПРИЗОМ «ПЕР- 
ШІЙ ТРИТИСЯЧНИЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ» і пам’ятним 
подарунком, за друге і третє місця — пам’ятними 
подарунками.

Нагороди чекають вас, молоді майстри!

5«

Рік видання XIV 
Н® 22 (1658).

»

ПОХОДІ
ПРОЖЕКТОРИСТИ
Штаби і пости «Комсомольськоїо про

жектора» за рішенням ЦК ЛКСМ Укра
їни почали республіканський рейд-пере- 
вірку зберігання мінеральних добрив. В 
полі зору молодих дозорців — своєчас
не завезення мінеральних добрив, гербі
цидів та отрутохімікатів, зберігання на 
залізничних станціях, складах у госпо
дарствах.

Молодь багато чого вже зробила. Під 
суворий контроль взяли постачання «ві
тамінів полів» гопаки й дівчата Сєвєро
донецького хімкомбінату. Колектив під
приємства зобов’язався в січні дати по
над план 15 тисяч тонн азотних добрив, 
а відвантажено майже на 25 тисяч і оди 
більше. Успішно йдуть справи і в .пото
му. Комсомольські пости діють також на 
найвідповідальніших ділянках Вінниць
кого і Сумського хімкомбінатів.

Але поряд з повідомленнями про 
ефективну допомогу «прожектористів» 
до республіканського штабу «КП» над-.

І ходять тривожні сигнали.
Усунути наявні недоліки, подати тру

дівникам полів дійову допомогу і покли
кані учасники республіканського рейду 
— молоді робітники, спеціалісти народ
ного господарства, комсомольські пра
цівники, активісти колгоспів, радгоспів, 
відділень та об’єднань «Сільгосптехні
ки», сільськогосподарських науково-дос
лідних та учбових закладів.

Матеріали рейдів обговорюся ймуть
ся на комсомольських зборах. Про них 

і розкажуть спеціальні номери «блиска® 
вок», бойових листків і «вікон» «КП».

Правофлангові п’ятирічки
КРАЩІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ

магнітофоном «Дніпро-14-а», 
членів колективів — пере
можців нагороджено Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМУ.

У РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ 
ЗМАГАННІ ЗА ДАЛЬШИЙ РОЗВИЇОКСІЛЬСЬКОГОС- 
ПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У 1972 РОЦІ ВЗЯЛО 
УЧАСТЬ 17,5 ТИСЯЧІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИХ КОЛЕКТИВІВ КОЛГОСПІВ.

Секретаріат ЦК ЛКСМУ, 
колегії Міністерства сільсь
кого господарства УРСР, 
Міністерства радгоспів 
СРСР, президія Республі
канського комітету проф
спілки працівників сільсь
кого господарства і заготі
вель, Виставки передового 
досвіду в народному гоєно-

дарстпі УРСР розглянули 
підсумки змагання і визна
чили переможців. Ними ста
ли шість колективів, які за
несено до Книги Пошани 

^Української ордена Леніна,
Жовтневої рєволюціі та 
Червоного Прапора респуб
ліканської комсомольської 
організації, премійовано

Першою серед переможців 
названо комсомольсько-мо
лодіжну, бригаду колгоспу 
«Жовіеиь» Новомиргородсь- 
кого району (бригадир — 
Василь Лузанівський).

Почесною грамотою та 
цінним подарунком нагород
жено також комсомольсько- 
молодіжний колектив мо
лочнотоварної ферми кол
госпу «Шлях Леніна» Онуф- 
ріївського району (груп- 
комсорг — Надія Киричен
ко).

На «Постамент шани «МК» за поданням Кіровоград
ського міськкому комсомолу заносимо ім’я МИКО
ЛИ ВАЩЕНКА.
.Слюсар моторного цеху автобази № 11 Микола Ващенко в 

минулому році середньомісячний план виробітку довів до 
118 процентів. Відмінною якістю позначені всі ремонтні робо
ти, які виконує молодий робітник.

Високі зобов’язання взяв комсомолець і на ударний рік 
п'ятирічки. План року він вирішив закінчити до 29 жовтня — 
Дня народження комсомолу. Вже а січні місячне завдання 
він виконав на 120 процентів.

(РАТЛУ)

У ФОНД X ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ

всесвітній фе
стиваль був демонстра
цією єдності прогресив
ної молоді світу у боро
тьбі з імперіалізмов, за 
мир і демократію.

Проведення Всесоюз- 
ь ної грошово-речової г.о- 

4» тереї «X Всесвіїній фес
тиваль молоді і студен
тів» слід ізозглядати як 
важливу організаційну і 
політичну кампанію в 
комсомолі. Вона повинна 
відображати інтернаціо
нальне співробітництво 
ВЛКСМ і радянських 
молодіжних організацій, 
значення 
фестивалю 
молоді,

НА ОСНОВІ ПОСТАНОВИ ЦК ВЛКСМ, КІРОВО
ГРАДСЬКИЙ ОБКОМ ЛКСМУ УХВАЛИВ РІШЕННЯ 
ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ В 1973 РОЦІ 
БІЛЕТІВ ВСЕСОЮЗНОЇ ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ ЛОТЕ
РЕЇ «X ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ І СТУДЕН
ТІВ» НА СУМУ 200 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ.

Розповсюдження лотерейних білетів провадиться 
через комсомольські організації серед комсомоль- 

і молоді, військовослужбовців та інших груп на
селення шляхом продажу готівкою. За бажанням 
лотерейні білети можна придбати колективно.

Для забезпечення чіткого І своєчасного проведен
ня лотереї у всіх міськкомах і райкомах необхідно 
створити лотерейні комітети з участю представників 
громадських організацій, фінансових органів та тор
гівлі.

Затверджено обласний комітет по проведенню 
Всесоюзної грошово-речової лотереї «X Всесвітній 
фестиваль молоді І студентів».

Всесоюзного 
радянської 

X Всесвітнього 
фестивалю молоді І сту
дентів у Берліні.

Гостею фестивалю бу
де відважний борець за 
громадянські права Ан
джела Девіс.

Фото із газети

«Фестіваль» (НДР).

НИВА-73
Щедра земля, коли прикласти до неї 

руки. Розуміють це механізатори нашого 
колективу, як і те, що основне завдан
ня сільських трударів у третьому, вирі
шальному році дев’ятої п’ятирічки — 
збільшення виробництва і заготівель 
зерна та продуктів тваринництва. Ще 
на Всесоюзних комсомольських зборах 
намітили ми свої рубежі. Зобов'язали
ся зібрати по 100 центнерів кукурудзи 
в зерні на всіх ста гектаозх, по 34 цент
нери озимої пшениці.

Колектив бригади має всі можливості 
виконати взяті соціалістичні зобов’язан
ня. Бо ж, будь-яка справа залежить від 
людини. Успішно проводимо ремонт 
техніки. До 10 січня відремонтували все 
грунтообробне та посівне знаояддя, 
трактори зобов'язалися відремонтувати 
до 1 березня, а комбайни вже стоять 
на лінійці готовності. Працюємо г.ід де
візом: «Кожен день — урожаюі». Під
тримали ми цінне починання новомир- 
городців — боротися за нагромаджен
ня і збереження вологи. Виготовили і 
розставили щити на всій площі озимої 
пшениці. І той сніг, що прибирали з те
риторії бригади, вивезли на поле.

Велику увагу приділяємо технології 
внесення мінеральних і органічних доб
рив. Раніше, чомусь, внесення міне
ральних добрив на поля проводилося, 
так би мовити, під тиском. Не бачили 
на практиці, що дає для врожаю го- 
живна продукція хімічних заводів. За
раз цю роботу хлопці проводять з на

тхненням. Багато чому навчилися в шко- 
лі молодого хлібороба, де заняття про
водять спеціалісти сільського господар
ства. Більше половини юнаків — меха
нізатори першого і другого класів. Всі 
члени бригади працюють над п:дви- 
щенням своєї кваліфікації.

Колектив нашої тракторної бригади 
включився в соціалістичне змагання за 
право називатися кращою комсомоли-

з ким
ЗМАГАТИСЯ?
сько-молодіжною тракюрною брига
дою району. Однак слід зробити докір 
райкому комсомолу, що на Олексан- 
дрійщині ще мало таких колективів, з 
якими можна було б по-справжн.ьому 
позмагатися, і їх не чути. Хочу ззер- 
нутися також і до керівників госпо
дарств, щоб допомогли комсомольсько- 
молодіжні колективи створити в кожно
му колгоспі і радгоспі. Більше дозір я 
молоді!

На мою думку, той керівник, »кий 
піде по цьому шляху, лише виграє.

В. ГАЛУШКО, 
бригадир комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу 
імені Куйбишева Олександрійсько
го району.

Указ Президії Верховної Ради СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ 

ТОВАРИША ПІДГОРНОГО М. В. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА І ДРУГОЮ 
ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ «СЕРП І МОЛОТ»

За великі заслуги перед Комуністичною партією і Радянською державою і в 
зв’язку з сімдесятиріччям з дня народження нагородити члена Пслітбюро ЦК КПРС, 
І олову Президії Верховної Ради СРСР Героя Соціалістичної Праці товариша Під
гірного Миколу Вікторовича орденом Леніна і другою золотою медаллю «Серп і Мо
лот».

Заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР Т. КУЛАТОВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР АІ. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 16 лютого 1973 р.



2 стор. „молодий КОМУНАР"- лютого 1973 року

РОВЕСНИКУ!
Коли ти прийдеш на Ленінський урок, 

таій трудовий рахунок свідчитиме, що 
вже зроблено протягом перших міся
ців для виконання завдань третього, ви
рішального року дев’ятої п’ятирічки.

Пригадуєш щир/ розмову «П’ятиріч
ка — мені, я п’ятирічці»? Ти наводив 
слова із Директив XXIV з’їзду КПРС: 
«Важливий вклад у виконання плану 
дев’ятої п’ятирічки повинні внести Ле
нінський комсомол і вся радянська мо
лодь». Вони стосувались тебе.

По тому минуло два роки. Роки бо
ротьби радянських людей за успішну 
реалізацію рішень партійного з’їзду. І 
ось ми в третьому, вирішальному, 
який має особливо важливе значення. 
Адже він багато в чому вирішує долю

, V *• ’-з?

ШКОЛА J
ЛЕНІНА 1

• try - ■ :..-.T, г,- --у:

■ Г

• всієї п’ятирічки. Доповідь Генерального 
секретаря Центрального Комітету на
шої партії товариша Л. І. Брежнєва про 
50-річчя утворення 
ЦК КПРС, Президії 
Ради Міністрів СРСР до 
народу, постанови про 
Всесоюзного

дострокова виконання планів 
року викликали 
ріотичний рух 
йонів. Змагання 
гортається все 
ше і ширше, 
винні не тільки 
конати планові 
дання, а й значно 
перевершити, 
рити необхідний за- 
діл на наступний рік.

Рішення грудневого 
(1972 р.) “
ЦК КПРС, 
товариша

«Про пягдесятиріччя Союзу

b

СРСР, - Звернення 
Верхозної Ради і 

радянського 
постанови про розгортання 

соціалістичного змагання 
цього

пат- 
міль-
роз- 
шир- 

Ми по- 
ви-

зав-
IX 

ство-

Пленуму 
доповідь 
Л. І.

Брежнєва «Про пягдесятиріччя Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік» 
є сьогодні 
ського народу і для молоді 
як ідейний заряд, еони відіграють ви
няткову роль у ’
нашої країни на 
Як відзначалось
ВЛКСМ, важливу роль у виконанні пла
нів вирішального 
дить Ленінському комсомолу, усій ра
дянській молоді.

Всесоюзні комсомольські збори прой
шли а обстановці великого політичного 
і трудового піднесення, високої актив
ності і організованості. Вони розгляну- 

------- .—• -------- комсо-

дороговказом для радян- 
зокрема

дальшому просуванні 
шляху до комунізму, 

на VIII Пленумі ЦК

року партія відво-

ли конкретні заходи кожної 
мольської організації. Під час їх комсо
мольсько-молодіжні колективи, моле 
ді виробничники області брали 
щені зобов’язання, обговорювали захо-

моло- 
підви-

Бюро обкому ЛКСМУ прийняло постанову про проведення • 
березні у всіх первинних комсомольських організаціях, е гуртках 
і семінарах комсомольської політосвіти обласного Ленінського 
уроку «Третій, вирішальний. По-удзрному!» Він покликаний спри- 
яти подальшій мобілізації молоді на успішно виконання планів 
1973 року, активізації соціалістичного змагання серед молодих 
трудівників, яке проходить під лозунгом «Дати продукції більше, 
кращої якості, з меншими затратами!»

Учасниками Ленінського уроку мають стати всі молоді вироб- 
ничники. В ньому візьмуть участь також представники адмініст
рації, економісти, пропагандисти, лектори, працівники культос
вітніх установ.

У Р О К - З А В
завдання цього року. Воно є справж
ньою творчістю мас, трудовим супер
ництвом робітників, колгоспників, ви
робничих колективів. Досвід передо
вих молодіжних колективів ’ переконує, 
що комсомольські організації мають 
великі можливості активно впливати на 
хід виробництва, створювати необхідні 
умови для високопродуктивної праці 
молоді.

Минулого року колектив комсо
мольсько-молодіжної бригади колгоспу 
«Жовтень» Новомиргородського райо
ну одержав по 46,1 центнера пшениці і 
по 57 центнерів кукурудзи на зерно з 
гектара. Включившись у змагання цього 
року за збільшення виробництва і зо-

ДАНИЯ

ВТРАТ 
ЧАСУ,

СВОЇМ НАПАРНИ- 
КОГО БЕРЕШ ПРИ-

працюють не на

1

ПІДГОТУВАТИСЬ ТЕОРЕТИЧНО

громадський огляд використання резер
вів виробництва і посилення режиму 
економії. Його продовжено до кінця 
п’ятирічки. Враховуючи це, необхідно 
вивчити передовий досвід залучення 
комсомольців і молоді до використан
ня резервів виробництва. Одне з най
важливіших завдань комсомольських 
оранізацій промисловості і сільського 
господарства сьогодні — боротьба за 
суворий режим економії, зміцнення 
трудової дисціпліни і підвищення орга
нізованості в роботі.

ЯК ПРОПАГУЄТЬСЯ ПЕРЕДОВИЙ ДОС
ВІД У ТВОЄМУ КОЛЕКТИВІ? ЧИ ВСЕ 
У ВАС ГАРАЗД З ТРУДОВОЮ ДИСЦИП
ЛІНОЮ? ЯК ТИ І ТВОЇ ТОВАРИШІ РЕА-

виробництво і виробництва на людину. 
А, отже, велика школа праці і вихован
ня. І обовязок комсомольських органі
зацій — виховувати у кожного члена 
ВЛКСМ, у всієї молоді почуття високої 
відповідальності за доручену справу.

Поруч тебе трудяться люди. Одні з 
них по праву ч вважаються майстрами 
своєї справи, інші 
повну віддачу сил.

КОГО Б ТИ ВЗЯВ
КОМ ПО РОБОТІ? З 
КЛАД І НА КОГО РІВНЯЄШСЯ? А ПРО 
КОГО З ТИХ, ХТО ПРАЦЮЄ ПОРЯД З 
ТОБОЮ, СКАЖЕШ, ЩО ВІН ПРАЦЮЄ 
БЕЗ ВОГНИКА В ДУШІ.

1973 рік для всіх нас є своєрідною 
перевіркою зрілості, вміння зирішува-

вирішальним. ПОУДЯРИОНШ
ти найскладніші питання, виконувати най' 
важчі доручення. Він відкриває перед 
кожним молодим трудівником міста і 
села можливості показати на ділі вір
ність славним трудовим традиціям ра

дянського народу, Ленінського комсо
молу.

ЯКИМ. БУДЕ ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ПО
ДАРУНОК П’ЯТИРІЧЦІ?

ГУЮТЬ НА ВИПАДКИ 
ПРОГУЛІВ, 
РОБОЧОГО 
ПОРУШЕНЬ ТРУДО
ВОЇ ДИСЦИПЛІНИ?

Змагання — це не 
тільки проценти пла
ну. Це комплекс 
впливу людини на

готівель зерна, моло
ді хлібороби зобо
в’язались 
по 50 
пшениці 
центнерів 
на кожному гектарі. 
Вони викликали 
на змагання не лише 
своїх земляків — 
молодіжну тракторну 
бригаду колгос п у 
імені Ульянова Уль
яновського району, 
а й молодих меха
нізаторів з ордена 
Леніна колгоспу іме
ні Леніна Таращан- 
ського району Київ
ської області, які ус
лавились вирощенням 
високих урожаїв.

А З КИМ ЗМАГА
ЄШСЯ ТИ? КОГО 
ВИКЛИКАВ НА ЗМАГАННЯ ТВІЙ КОЛЕК
ТИВ? ЯКІ КОНКРЕТНІ НАСЛІДКИ ЗМА
ГАННЯ?

Особливість змагання цього року — 
висока увага до пошуку резероіз рос
ту ефективності виробництва, широке 
впровадження в практику науково-тех
нічних досягнень, турбота про підвищен
ня якості продукції, економія і береж
ливість у всьому. Зусилля трудівників 
спрямовуються на підвищення продук
тивності праці, найповніше використан
ня діючого обладнання, всебічну еко
номію сировини, матеріалів, електро
енергії, палива і випуск за рахунок 
цього понадпланової продукції, підви
щення її якості і зниження собівартос
ті.

Ти, безумовно, читав на сторінках 
«Молодого комунара», які зобов’язан
ня беруть твої ровесники. Комсомольці 

і молодь буді
вельного уп
равління № 2
комбінату «Кі
ровоград вантаж- 
буд» зобов'я
зались значно 
підвищили про

дуктивність пра- 
зекономити 60 тонн це

менту, 20 кубічних метрів лісоматеріа
лів, 200 квадратних метрів скла, 10 
тонн металу.

ЯКІ РЕЗЕРВИ ВІДНАЙШОВ ТИ, ТВІЙ 
КОЛЕКТИВ, ЩОБ ОЗНАМ Е Н У В А Т И 
ТРЕТІЙ, ВИРІШАЛЬНИЙ УДАРНОЮ 
ПРАЦЕЮ, ЗБІЛЬШИТИ ВИПУСК ПРО
ДУКЦІЇ і ПІДВИЩИТИ її ЯКІСТЬ? ЗА 
РАХУНОК ЧОГО ТИ ДОБ’ЄШСЯ ЕКО
НОМІЇ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ?

Вже два роки проходить Всесоюзний

виростити 
центнерів 

і по 100 
кукурудзи

ди по успішному виконанню накрес
лень партії, Тоді молоді червоиозорівці 
зобов'язались виготовити понад план 
двадцять п'ять сівалок і передати їх у 
кращі колективи молодих хліборобів 
республіки.

Ти таж був на цих зборах. І теж об
мірковував програму на 1973-й.

ЯКІ ТВОЇ ОСОБИСТІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ? 
ЯК ТИ ЇХ ВИКОНУЄШ СЬОГОДНІ?

Соціалістичне змагання — сила, за 
допомогою якої будуть успішо виконані

«ПАТРІОТИЧНИЙ ОБОВ’ЯЗОК 
ВСІХ ТРУДЯЩИХ НАШОЇ БАТЬ
КІВЩИНИ - НЕВТОМНО БОРО
ТИСЬ ЗА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ 
НАМІЧЕНИХ ПЛАНІВ, БУТИ В 
РЯДАХ АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ 
ВСЕНАРОДНОГО СОЦІАЛІСТИЧ
НОГО ЗМАГАННЯ. НОВІШ, 1973 
РІК ПОВИНЕН СТАТИ РОКОМ 
УДАРНОЇ ПРАЦІ НА ВСІХ ДІ
ЛЯНКАХ ГОСПОДАРСЬКОГО 
КУЛЬТУРНОГО БУДІВНИЦТВА»,

Із ■ Звернення
КПРС, Президії Вер
ховної Ради Союзу PCP, 
Ради Міністрів СРСР 
<гДо радянського наро
ду, до трудящих усіх на
ціональностей Союзу Ра
дянських Соціалістич
них Республік».

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
ЇХ СЛІД ВИКОНАТИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО УРОКУ.

1. Проаналізувати хід соціалістичного змагання між комсомольсько-молодіжни
ми колективами та молодими виробничниками, виконання ними взятих соціалістич
них зобов’язань.

2. Виявити резерви росту продуктивності праці на підприємстві, дільниці чи ро
бочому місці. Встановити, скільки електроенергії, палива, енрозини та матеріалів за
ощаджено молоддю з початку нього року. •

3. Проаналізувати, як молодь бере участь у раціоналізаторській роботі та як 
займається науково-технічною творчістю.

4. Вивчити стан трудової дисципліни серед молодих виробничників. Встановити 
причини втрат робочого часу.

5. Організувати обмін досвідом передових виробничників з молоддю підприєм
ства, господарства.

ДО ЛЕНІНСЬКОГО УРОКУ ВАМ ДОПОМОЖУТЬ
В. І. Ленін. Як організу

вати змагання.
В. І. Ленін. Чергові 

завдання Радянської вла
ди.

Матеріали XXIV з’їзду 
КПРС.

Л. 1. Брежнєв. Про п’ят
десятиріччя Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Доповідь на спіль
ному урочистому засідан
ні ЦК КПРС, Верховної 
Ради Союзу PCP та Вер
ховної Ради РРФСР, при
свяченому 50-річчю утво
рення Союзу PCP.

До радянського наро
ду, до трудящих всіх на
ціональностей Союзу Ра
дянських Соціалістичних

Республік. Звернення НК 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів Союзу PCP.

Постанова ЦК КПРС, 
Ради «Міністрів СРСР і 
В.ЦРПС «Про розгортан
ня Всесоюзного соціаліс
тичного змагання праців
ників тваринництва за 
збілшіення виробництва і 
заготівель продуктів тва
ринництва в зимовий пері
од 1972—1973 рр>

Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Гіро розгортання Всесо
юзної о соціалістичного 
змагання працівників 
сільського господарства за

ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 
збільшення виробництва і 
заготівель зерна та ін
ших продуктів землероб
ства в 1973 році».

Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС Ґ ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного 
змагання працівників про
мисловості, будівництва і 
транспорту за дострокове 
виконання народногос
подарського плану на 1973 
рік».
Маїсріали V сесії Вер
ховної Ради СРСР вось
мого скликання. 
Матеріали VIII Пленуму 
ЦК ВЛКСМ.
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ініціатива, зросла 
комсомольських

Грун- 
ііого 

респу- 
комсо- 
«Партії

"V ШКОЛІ прийом в члени 
ВЛКСМ має якусь сбою 

особливу привабливість. Цей 
день урочистий і святковий не 
лише для тих, кому вручають 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КВИТОК, а й 
для всієї школи. І запам’ятову
ється він усім.

В школі формується харак
тер і світогляд майбутнього 
громадянина. Тож перед 
шкільним комсомолом стоять 
значні завдання, вирішуючи 
які, він вносить посильний 
вклад у спразу виховання під
ростаючого покоління, 
товною перевіркою 
справ став другий етап 
бліканського огляду 
мольських організацій 
на вірність присягаємо», при
свяченого 50-річчю утворення 
СРСР.

В наших закладах п:д «ас 
огляду намітилося чимало но
вих починань, ініціативи клас
них комсомольських груп, — 
всі вони спрямовувалися на 
дальше поліпшення навчаль
но-виховного процесу, вирі
шення актуальних завдань, які 
стоять перед юнаками і дів
чатами сьогодні.

В багатьох міських і сільсь
ких школах народились і вико
ристовуються нові форми ро
боти в боротьбі за знання, у 
вихованні інтересу до них. Це 
І успішна робота шкільних на
укових товариств, клубів, об’
єднань школярів за інтереса
ми, експедиційні загони, гурт
ки тощо. Заслуговує схвален
ня робота учнівських наукових 
товариств «Пролісок», «Квант», 
«Інтеграл» шкіл міста Олек
сандрії, «За ленінсоїсе стьвлен» 

навчання», «Знання»

ІНІЦІАТИВА, 
ПІДКРІПЛЕНА СПРАВОЮ
ПІДВЕДЕНІ ПІДСУМКИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ОГЛЯДУ 
КЛАСНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
шкіл № 13, N2 34 міста Кіро
вограда, «Світ.анок» СШ № З 
Малоаясківського району та 
інших. В СНІ №№ 4, 9, 13, ЗО 
м. Кіровограда з’явилась не- 
ва цікава форма роботи — 
лекторії «Учись учитись».
ТР ОМСОМОЛЬСЬКІ організа- 
'*•* ції спрямовують свою ро
боту з тісному контакті і при 
активній підтримці педагогіч
них колективів. Цілком заслу
жені успіхи прийшли до бага
тьох шкіл Знам’ енського, Нов- 
городківського, Гайворонсько- 
го районів, міст Кіровограда, 
Олександрії, Сзітлооодська.

Ось, наприклад, характери
стика лише однієї комсомоль
ської групи, переможця огля
ду — 8-го класу Дмитрізської 
СШ Знам’янського району. У 
класі двадцять два комсо
мольці. За період огляду вони 
особливу увагу звертали, при
родно, на виконання своєї го
ловної мети — навчання. Штаб 
всеобучу вміло використовує 
різноманітні засоби поліпшен
ня якості знань. Тим, хто з 
якоїсь причини одержав неза
довільну оцінку, не виконаз 
завдання, хто навчається не в 
«повну силу», надається
«швидка допомога» у вивченні 
окремих предметів. Кожен 
комсомолець класу знання, 
одержані на уроках, поглиб-

лює на факультативних занят
тях, предметних гуртках, чй 
бере участь.в одному з експе
диційних загонів республікан
ської експедиції «В країну 
знань». Лише три комсомоль
ці в табелі успішності мають 
«трійки». Всі інші —- «чотири» 
і «п’ять». В класі чотири від
мінники.

Громадсько - корисна робо
та стала для комсомольців 
класу тією ланкою, яка згур
товує їх, сприяє виробленню 
організаторських навиків, ви
ховує почуття колективізму, 
серйозного і відповідального 
ставлення до комсомольських 
доручень. Всі комсомольські 
групи успішно склали Ленін
ський залік.

Серед восьмикласників ба
гато членів лекторської групи. 
Вони читають лекції на різно
манітні теми не лише в школі, 
ай в місцевому колгоспі 
«Правда». Разом з тим учні 
подають чималу допомогу кол
госпу в збиранні врожаю. Цей 
факт говорить про тісний зв’я
зок комсомольців колгоспу з 
школярами. На спілоних ком
сомольських зборах 
колгоспники 
умови соціалістичного змаган
ня, обмінюються досвідом ро
боти, виробничники вручають 
школярам трудові паспорти.

учкі і
затверджують

Т> АКТИВІ переможців чима- 
ло корисних справ. Тут і 

збір металевого лому і маку
латури, розповсюдження ху
дожньої літератури, колектив
не шефство над тдонорським 
загоном 4-го класу, походи 
шляхами революційної, бойо
вої і трудової слави радянсь
кого народу та багато інших 
цікавих заходів.

ЛИШЕ декілька штрихів 
життя комсомольської 

організації. Подібне можна 
сказати про комсомольські 
групи 9-Б класу СШ № 4 міс
та Новоукраїнки, 10-В СШ 
№ 5 міста Кіровограде, 10-А 
села Аджамки Кіровоградсь
кого району та інших.

В ході огляду поліпшуються 
форми роботи комітету ком
сомолу, класних комсомоль
ських організацій. Наприклад, 
вже 5 років Богданівська СШ 
Новгородківського району 
працює без другорічників, а 
42 процента школярів навча
ються на «відмінно» і «доб
ре». Це результат не лише ус
пішної праці педагогів, а й 
всебічної і постійної уваги до 
навчання комітету комсомолу. 
В класах працюють консуль
танти, пости «швидкої допо
моги», проводяться шкільні 
предметні олімпіади юних хі
міків, фізиків, математиків.

1 .. ..
Серйозно, по-діловому, обго
ворили комсомольці школи 
постанову ЦК 'ЗЛКСМ «Про 
роль комсомольських органі
зацій і піонерських дружин 
Кіровоградської області в бо
ротьбі за глибокі і міцні знан
ня учнів».

Комсомольські організації 
чимало працюють над полі
тичним загартуванням школя
рів. Майже а кожній шкільній 
комсомольській організації 
проведені бесіди по роз’яс
ненню теоретичних положень і 
значення матеріалів XXIV 
з’їзду КПРС, про перспективи 
розвитку народного гоіподар- 
ства в дев’ятій п’ятирічці рід
ного міста, села, району.

Республіканський огляд 
класних комсомольських орга
нізацій «Партії на вірність 
присягаємо» сприяв поліпшен
ню роботи комсомольців а 
усіх напрямках, вихованню по
чуття інтернаціоналізму, тру
довому вихованню, зросла ак
тивність і ініціатива, зросла 
боєвитість 
груп.

Та огляд допоміг чіткіше ви
явити і значні недоліки, фор
мальність у виконанні дору
чень, прогалини в навча-іьно- 
виховному процесі, слабкий 
організаційний вплив деяких 
шкільних комсомольських ор
ганізацій на опанування знан
нями. Всі ці прорахунки ма
ють бути детально проаналі
зовані, і їх якнайшвидше ви
правлення має стати першо
черговим завданням шкільно
го комсомолу.

А. ВАСИЛЕНКО, 
секретар Кіровоградсько
го ОК ЛКСМУ.
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ІДУТЬ ЛИСТИ В К1Д

І. БРАТЧЕНКО.
а ....................  —

Ризької серед-
10, болгарські

- лайбагатша 
котрої багато

Продовження. Початок в гаїе- 
та* за. І.й та 17 лютого,

А ТУТ ПОЧАЛАСЯ імперіалісті«* 
на війна. Костя стає солда

том. Воював на багатьох фронтах 
І теж зазнав лиха і поневірянь не 
менше, ніж у капіталістів.

І хто знає, коли б усе цс скін
чилось. коли б людина зітхнула на 
повні груди, якби пе свіжий вітер 
Жовтня, який здув з нашої землі 
на смітник історії усе те, що ніве
чило життя простої людини.

3.
Ожив, почувши волю. Костя 

Юцевнч. Вступає до лав Червоної 
Армії, а згодом стає бійцем леген
дарної кавалерійської бригади 
Григорія Котовського.

Між іншим, цікавим є те, як 
вперше Котовський зувстрівся з 
Юневичем.

...В одному бою невеликий затія 
червоних кіннотників розгромив ці
ле угрупування ворога. Комбриг 
приїхав, щоб особисто поздорови
ти бійців з перемогою, оголосити 
Тм подяки. Котовський звернувся 
до бійців з проханням:

— Братці мої славні’ Біляків ви 
рубали, наче капусту. Від усього 
серця я радий і дякую! А тепер 
перед в.дми стоїть ще одне завдан
ня: нам треба доповісти в штаб 
дивізії про цей успіх. Так ось як 
зробимо; сідайте і пишіть, хто 
як може. Хто найкраще напише, 
доповідну того й пошлемо в штаб.

Затиснули червоні вершники 
між колінами казанки, перевернув
ши їх догори дном, і з не меншим 
старанням, ніж у бою. намагались 
якнайкраще розповісти про все па 
папері. Ознайомився комбриг з 
цими незвичайними солдатськими 
депеша.'!!! і нз одній з них зупи
нив свою увагу. Цс був аркуш, на
писаний Юцевичем.

— Ти. брате, молодець. — пох
валив комбриг бійця. — Суворов- 
ським стилем розповів — стисло, 
лаконічно, дохідливо. Похвально, 
похвально, що у нас в бригаді Є 
універсальні рубаки.

Потім Котовський запросив до себе 
Юцевнча иа бесіду. Цікавився звідки 
вія родом, хто його батьки, чн давпо 
Служить. Сподобався Костя комбриго
ві. Це й вирішило його поаальшу пій- 
сько.му кар'єру. Спочатку Юцевич був 
писарем, потім Його призначають мо
лодшим помічником начальника штабу 
бригади. Тут і розкрилися неабиякі 
здібності Юцевича. В ньому Котопсь- 
кий бачив свого найпершого помічни
ка, все йому довіряв, завжди був 
впевнений, що будь-яку справу Юце- 
вич зробить якнайкраще. По І підка
зало Котовському рішення призначити 
Юденича начальником штабу кавале
рійської бригади. Про своє рішення 
комбриг доповів командарму Я. П. 
Уборсвичу, очні) підтримав Котовсько- 
ів У ЙОГО ВИ&фі,

"П ІЛЬШЕ трьох років К. X. ІОце- 
внч разом з Г. І. Котовськнм 

воював на фронтах громадянської 
війни. Побував у 1.434 населених 
пунктах, визволяв від ворога Оде
су, Тирасполь, Кременець, Терно
піль, Всзнесенсвк, Волочиськ, Бе
резівку, сотні інших міст і сіл. Всі 
ці роки була роками великих под
вигів, розповіді про них потім 
увійдуіь до підручників історії, 
до музеїв громадянської вій ні. 
Чимало книг написано про леген
дарного Котовського і його брига
ду. ї

сміливим діям. Березівку було звільне
но без особливих втрат. Відкрився 
шлях на Одесу...

— Найбільш цікавою у військо- 
г.ому відношенні була операція 
по звільненню міста Волочпська,
— розповідає Костянтин Хсіиич.
— Тут Григорій Іванович Котов- 
ськийґ показав себе дійсно люди
ною З «ВІЙСЬКОВОЮ КІСТОЧКОЮ», ро
зумним тактиком, здіб
ним, умілим, зрілим комлидаром, 
про якого потім Климент ЄфрС- 
мович Ворошилов скаже: «Когов* 
ськнй... — один з ііайбсзсграі’.ші-

иш.к бійців пролс- 
один з 

кава- 
ко-

з

таріату, 
найкращих 
лерійськкх 
мандирів, один 
найвіднажн і їй и х 
героїв Червоної 
Армії».

...Цс було 
близьких підсту- 

Проскурзва. В міс-

...Це було недалеко від містечка Бе
резівки, що иа Одещині. В штабі 
бригади розроблявся план взяття цього 
населеного пункту. Велику роботу ви
конував, звичайно, і Юцевнч. І ис 
тільки тому, що б\в начальником шта
бу. Річ у тому, що Юцевнч добре знав 
цю місцевість, підступи до Березівки, 
природні перешкоди, укріплення воро
га. Все це він вивчив ще напередодні, 
коли довелося розробляти операцію 
по визволенню Одеси. Юцезич ДОПОВІВ 
Котовському про свій задум. Суть йо
го полягала в тому, щоб атакувати Бе
резівку з боку великої балки, що не
подалік від с гайнії Колосовка. Ко- 
товсььнн уважно подивився на карту, 
обвів червоним олівцем кружечок І 
додав: сЗгода. Твій план, Хомнчу, 
збігається з моїм задумом».

Бойове завдання, в деталях розроб
лене Котовськнм 1 Юцевнчем, довірили 
виконати командирам першого полку 
Нязі і другого, яким командував Мака- 
рейко. Причому, другий полк у складі 
трьох ескадронів вирішили перекинути 
до колонії Вормс. Відповідальне зав
дання взяв на себе і Юцевнч. Він очо
лив однії ескадрон другого полку, ко
мендантську команду 1 взвод резерву 
штабу з артилерією. Цей невеликий 
підрозділ рушив по тракту Вознесенськ 
— Вормс у напрямі на Березівку.

Пройшли лише кілька кілометрів, як 
раптом вдарила артилерія: противник 
помітив групу. Згодом наша розвідка 
виявила розташування ворожої бата
реї. Котов.! :ий дав наказ комбату Ку
чері відкрити вогонь. Кілька вдалих 
залпів — і противник замовчав. Але не
забаром вогонь обрушпвся на черво
них вершників з повою сплою. То во-~ 
рог пустив бронепоїзд, який ЩОЙНО ви* 
йшов з станції Раухіпка.

Поки Юцевнч зі своїми бійцями де
монстрував на очах противника на
ступ, полк Макаронна досяг річки Ти- 
лігул І, використовуючи високий берег, 
впритул підійшов до залізничного мо
ста. Затиснути* з трьох боків, ворог 
оже ио огризався, а намагався знайти 
«щілину», щоб вирватись з оточення. 
Але цього зробити йому но вдалося. 
Завдяки добре розробленій операції І

пах до міста Проскурова. В міс
ті міцно тримались банди Петлю
ри, виставивши на околицях його 
бойові дозори. Розвідка Котов- 
ського, яка щойно повернулась з 
вилазки, доповіла комбригу і.ро 
тс, що ворог тут добре укріпився 
і що без раптового масованого 
удару артилерії прорва ги оборо
ну противника навряд чи мож
ливо.

Котовський якусь мить поду
мав, потім викликав до себе на
чальника штабу бригади. Про 
щось порадились, розглядали 
карту. Було прийнято рішення: 
перш ніж атакувати ворога, тре
ба обробити його артилерійською 
підготовкою. Кого виділити на 
цю справу, і Котовський, і Юне- 
сич знали добре: батарею Про
свирина. В ній всі бійці кадрові, 
а сам комбат — пенсревершсшій 
майстер артилерійського вогню.

І ось вже загули просвчрчпські 
гармати. Вибухи снарядів смер
тельною хвилею пройшлись пози
ціями біляків. Але н противник не 
мовчав. Він посилав один за од
ним снаряди на вогневу позицію 
червоних гарматників. Один сна
ряд розірвався поруч з Проспи- 
рішим. Комбат, наче підкошений, 
впав. Його поклали па носилки І 
відправили в госпіталь, де він від 
тяжких ран помер. Командування 
батареєю прийняв на себе комі
сар батареї Донський. Але і йо
му не пощастило: вія теж був на
смерть вбитий осколком ворожо
го снаряду.

(Далі буде),

Ось лист від львів'ян: «До
брий день! З радістю будемо 
листуватися з вами. Адже не 
дарма кажуть 
людина та, у 
друзів».

Пишуть учні 
НЬОЇ школи № 
другарі надіслали пам суве
нір, Ь Казахстану прийшла 
коробочка з бавовником, з 
Таджикистану — зразки гео
логічних мінералів. Секцій ну- 
мізмагики разом з туристами, 
іцо побували в Польщі, Бол
гарії, НДР, Монголії, уком
плектували набір значків, мо
нет, -парок, одержали болгар
ську рапану.

Летить вісті в КІЛ- Прези
дент клубу учениця четверто- 
ю класу Танп ЛІ полат розпо
відає!

— Наш КІД створений не
давно. Члени клубу активно 
включилися в підготовку до 
святкування 50-річчя утворен
ня СРСР. Встановлені зв'язки 
з піонерами всіх союзних рес
публік, виготовлені папки по 
Кожній республіці, книгн-аль- 

боми «Союз п’ятнадцяти», «П<- 
онерн-герої — Інтернаціоналі
сти». Знаті! про друзів, зро
стати в сім'ї радянських на
родів, пГічупали себе частин
кою великою народу — не 
велике щастя,..

Великий матеріал для іп- 
тсрнаїїіонального виховання

дао вивчення життя та діяль
ності В. І, Леніна та його со- 
ратникіо. Чути голос вождя о 
ірамзапнеу, вивчати ного біо
графію, улюблені пісні, знати 
осе про Леніна — ввійшло в 
обов'язки кожного кідовци.

Заочні подорожі по братніх 
республіках, що їх проводять 
Люда Горбенко, Наталка Па
цай, Майя Ротар біля карти 
Батьківщини дають можли
вість глибше вивчити політич
не ча культурне життя радян
ських республік. Керівник 
КІД Марія Миколаївна Мак
симова організовує роботу 
клубу так, що діти з нетер
пінням чекають кожного за
няття.

Піонери з-під Алма-Лтн ви
слали нам листа з написом: 
»Хай міцнішав наша друж
ба!», «Друзям з України—пал
кий привіті» Відповідаючи 
друзям, кідовці пропонують 
змаїаіііся за право називати
ся правофланговим загоном. 
Виклик на соціалістичне зма
гання прийнято.

II. КУЧЕРЕНКО, 
директор Новоархан- л 
польського буднику 7 
піонерів. х
На фото: чергова заняття 

Майя РОТЛР читає лист а 
Болгарії. її уважно слухаюсь 
керівник КІДу М. М. МАК
СИМОВА та кідовці.
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Чую зірок розмову, 
Радісно серце б'ється. 
Вітер в замерзлім гіллі, 
Переплітає звуки.., 
Перша любов назріла 
В серце несміло стука.

ВЕСНЯНА

Головою 
вниз
Капіж стрибала.
Все навкруг гуло.

П. МАЛЄЄВ.

Ось сонечко 
Поглянуло на Вись, 
І в коси на вербі 
Проміння заплело. 
З

* ♦ ♦

високих

Злітають роки лебедино: 
Ми цінувать вчимося час, 
і кожен день, доба, хвилина 
Стають дорожчими для нас. 
І не домріяна ще пісня, 
і не доспівана любов 
Нагадують; «О ні, не пізно — 
Твори, домислюй мене знов... 
...Спливають роки лебедино. 
Так, треба цінувати час, 
Бо кожен день, доба, хвилина 
Вже не повернуться до нас.

ЗИМОВА
Вечір насупив брови. 
Місяць з-за хмар сміється.

Берези плакали 
В передчутті 
Тепла.
Весна 
Пророкувала 
Край і
Негоді. 
Мутніла річка. 
Даль цвіла.

Білим намистом... 
Кажуть, той клен, 
Що на узліссі, 
Через берези 
Гілля розвісив.

20 лютого 1073 року

ОСІННЯ

ЛІТНЯ

К в тебе 
На вустах 
Струмки 
Мелодій.

Осінь-пустунка 
Всіх здивувала: 
Коси берізкам 
Пофарбувала.
А дощ-халамидник 
Навіть завидна 
Обабіч доріжки 
Цілує їм ніжки.

Іду. Дорога 
В’ється під лісом. 
Клен на узліссі 
Гілля розвісив. 
Далі береза 
Юна, врочиста 
Бавиться з вітром

м. Новомиргород.

І. СКРИННИК, 
старшина запасу, 

м. Кіровоград.

секундомір.
, дуже шзидко 

стрілки, та 
вже навчилися

БІЛЬШОВИЦЬКА СТІЙКІСТЬ

МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ
Привітавшись, військо

вий керівник школи дав 
команду:

— Гази!
1 пустив
Швидко,

крутяться 
школярі і

вий керівник віддає пе
ревагу практичним занят
тям. Вишикувавши дев’я
тикласників, Олексій Іва
нович оглядає кожного, 
нагадує:

— Верхній зріз сумок 
повинен бути на рівні по-

ВИПРОБУВАННЯ 
ПО-БОЙОВОМУ
обганяти їх. Різкий порух 
останнього в шерензі, і 
секундомір зупинено,

— Є норматив, — ска
зав Олексій Іванович Со
колов. — Дві секунди ще 
в запасі.

В протигазах учні запи
сують тему уроку, під
креслюють запитання. 
Але «теорія» продовжує
ться недовго — ВІЙСьКО-

ясового ремінця, проти
гази прив'язати до ліво
го боку шнурком.

І ось вже шеренги про
йшли через весь майдан. 
Передній прискорює 
крок, за ним поспішають 
інші. Котрась з дівч-зт за
говорила. Ало хлопець, 
що йшов за нею, обірвав:

— Мовчи. В строю так 
не годиться..,

Марш закінчено. Зняті 
протигази, маски вивер
нуті для прос/шування. І 
Олексій Іванович починає 
аналізувати урок. Він 
вдоволеним: всі ділли за 
програмою, значить зумі
ють захищатися в зоні за
газованого району. І вже 
жартує:

— Все добре. В проти
газах ніхто голосно роз
мовляти не може.

Такі уроки пройшли в 
усіх старших класах СШ 
№ 23. Кращі оцінки мали 
учні 9 «В».

Нормативи комплексу 
ГПО з цивільної оборони 
склали всі старшокласни
ки і викладачі школи. 
Тренування продовжую
ться.

18 лютого минас 95 ооків ї 
дня народження М. І. Улья- 
нової (1878—19371

Марія Іллінічна Ульяно
ва — активна учасниця 
революційного руху, ви
значний діяч Комуністич
ної партії Радянського Со
юзу і Радянської держа
ви, молодша сестра і най
ближчий помічник Воло
димира Ілліча Леніна.

З 1898 року Марія Іллінічна 
— член РСДРП. Почалося її 
життя професіонального рево
люціонера. сповнене небезпе
ки І 3.1Н1 однів. Вона працю
вала в Бюро російської орга
нізації «Искры», в секретарі
аті Центрального Комітету 
більшовицької партії, брала 
участь в ленінських газетах 
«Искра», «Вперед», «Проле
тарий» та інших, ве?а роботу 
в партійних організаціях Мос
кви, Петербурга, Самари, Ки
єва, Саратова.

Як агент «Искры», Марія 
Іллінічна брала найактивнішу 
участь в її роботі, надсилала 
до гедаг.иії кореспонденції та 
інформації, всіляко спрц.іла 
розповсюдженню газети. Че
рез неї (ішла пересилка неле
гальних партійних документів, 
корсспоиденцій, літератури.

У 1899 році за активну 
участь в роботі Московської 
партійної організації Марія 
Іллінічна була вперше за
арештована, а в 1901 році — 
вдруге.

У 1903—1904 роках Марія 
Іллінічна — технічний секре
тар російської частини ЦК 
РСДР11 у Києві, де знову бу
ла заарештована 1 ув'язнена 
в Лук’янівській тюрмі. Шість 
разів М. І. Ульянову заареш
товували і тричі висилали па 
заслання. Та ні арешти, ні 
тюрми, ні заслання не зломи
ли її полю до боротьби.

Під час революції 1905— 
1907 років М. І. Ульянова пра
цювала в Петербурзі, а в 
1908—1909 роках — у закордон
них більшовицьких групах. У 
березні 1917 року Марія Іллі
нічна ввійшла до складу ЦК 
РСЛРП. З цього часу і до 
весни 1929 року стійка біль- 
бовнчка працювала в редак
ції газети «Правда», спочат
ку як секретар, потім — як 
член редакційної колегії. Во
на була одним з організато
рів робсількорівського руху в 
країні.

Марія Іллінічна Ульянова — 
учасник багатьох з'їздів пар
тії, На XIV, XV та XVI з'їз
дах вона обиралася членом 
ЦК ВКП(б). Брала активну 
участь в роботі Московської 
партійної організації. З 1934 
року вона — член Комісії 
радянського контролю, а в 
1935 році обрана членом ЦВК 
СРСР.

За самовіддану роботу 
у справі комуністичного 
виховання робітниць і се
лянок Марія Іллінічна у 
березні 1933 року була 
нагороджена орденом Ле
ніна.

Прекрасне життя Марії 
Іллінічни Ульянової —яс
кравий приклад більшови
цької стійкості, ідейної 
цілеспрямованості і без
межної відданості справі 
комунізму.

Наша адреса і телефони
6050. ГСП,. Кіровоград-50, іуд. Луначарського, 36, 

їемнЬониі 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.

БК 02064, Індекс 61197,

В. Саманчук з с. .Чемер- 
піль Гаііворонськогз району 
навчається у 8-му класі,- В 
листі до редакції він'розпо
відає про свою заповітну 
мрію стати військовим, стоя
ти на варті рідної Батьків
щини.! Хлопець просить про
консультувати 
умов прийому 
училище,

його щодо 
у військове

Валерію, ос-— Шановний 
кільки ти не називаєш, яке 
саме військове училище тебе 
цікавить, радимо тобі звер
нутися до військового комі
саріату м. Гайворона, де 
одержиш змістовну відпо
відь про умови прийому до 
того чи іншого закладу.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 20 лютого.

ПЕР11М ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. Концерт. (М). 10.15 — 

Кольорове телебачення. Худож
ній фільм «Біг» 1-а серія. (М). 
11.45 — Кольорове телебачен
ня. «Візерунки». (М). 12.15 — 
«Донецькі самоцвіти». Кон
церт. (Донецьк). 13.15 — Ху
дожній фільм «Обличчя». (К).
14.30 — «У нас на Поділлі».
(К). 16.00 — «Адреса досвіду». 
(Львів). 10.20 — Республі
канська фізнко-матсматична 
школа. (К). 16.50 — «Народні 
таланти». Концерт. (К). 17.15 
— Для школярів. «Увага: свис
ток!» (Одеса). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Концерт. (ЛІ),
18.30 — Для школярів. Зустріч 
юнкорів телестудії «Орлят
ко» з Геросм Радянського Со
юзу заслуженим льотчиком* 
випробувачем СРСР Г. К. Мо- 
соловим. (М). 19.20 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Біг». 2-а серія. (М).

І Газета

V вівтоп
1 виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

ТЭ ОДНОМУ з будинків на вулиці Ко- 
перинка в польському місті Торунь 

на кам’яній плиті викарбувані слова: 
«Тут народився Міколай Коперник 19 
лютого 1473 року. Зупинив Сонце, роз
крутив Землю...»

Життя видатною вченого віддане 
науці. Син заможного купця М. Копер
ник здобув високу на той час освіту. З 
1491 по 1494 роки у Краківському уні
верситеті він опановує астрономію, ма
тематику, живопис, теорію музики, кла
сичну давню історію. В 1497 році на ви
могу свого дядька по матері епіскопа 
Лукаша від’їздить до університету в 
Болоньї, де слухає курси грецької мови, 
юридичних наук, церковного права. По
тім майже протягом -----------------------
п’яти років вчить
ся в Падуанськ'ому 
університеті.

Після здобуття уні
верситетської освіти 
М. Коперник ряд ро
ків працює особис
тим секретарем і лі
карем епіск о п а в 
Ліцбарку. Тут він 
займається астроно
мією, математикою, 
медициною, здійснює 
переклади світської літератури з грець
кої на латинську, захоплюється геогра
фією і топографією.

ОСНОВНИЙ твір «Обертання небес
них сфер» вчений виношував понад 

сорок років. Головну ідею його про те, 
що не Сонце обертається навколо Зем
лі, як вважалося з часів К. Гііоломея 
(грецького вченого II сг. н. е), а нав
паки — Земтя обертається навколо 
Сонця, М. Коперник повідав світу ще 
1515 року, коли написав «Малий комен
тар», котрого розіслав деяким вчепим і 
близьким друзям.

Вчений добре усвідомлював, що його 
відкриття суперечить релігійним догмам 
про винятковість Землі і людини, нібито 
створеної богом. Тому він тривалий час 
не наважувався друкувати свою працю. 
1539 року до М. Коперника приїздить 
молодий професор математики Георг 
йоахім Ретік — єдиний і улюблений 
учень астронома. Молодому професору 
вдалося умовити вченого надрукувати 
«Обертання небесних сфер». Та невдов
зі Ретіка послали до Лсйпціга, і дру
кування книги було доручено лютеран
ському священнику-математику Андрію

ішииви^^иииивинзввииииииивииваи

Осіандсру. Останній, як встановили до» 
слідники твоочосгі М. Коперника на- 
багато пізніше, пише передмову, в якій 
називає геліоцентричну систему лише 
«дивовижною гіпотезою», зручною для 
деяких розрахунків.

Твір М. Коперника «Обертання небес
них сфер» вийшов у світ 24 травня 1543 
року. Єдине, на то здатний був ного 
смертельно хворий автор, — потримати 
важкий фоліант у слабнучих руках. 1

Через те, шо Осіандер не підписав,сво
єї передмови, аж до середини XIX ст, 
помилково думали, ніби великий астро
ном сам. сумнівався в істині свого від
криття. Цьому твердженню немало по
служила церква. Ватікан те 1^616 року.

подвиг 
В ІМ’Я
ІСТИНИ

ДО 500-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ м. СОПЕРНИКА, 
заборонив праці М. Коперника (до ре
чі, ця заборона діяла до 1822 року)« 

Та розум, зрештою, бере гору над ду
ховним мороком. Послідовники вченого, 
розвивають ідеї М. Коперника далі, а 
суспільна практика поступово розчищає 
грунт для остаточного торжества ге
ліоцентричної теорії. Вчення Д. Бруно, 
Г. Галілея, 1. Кеплера, 1. Ньютона, 
А. Ейнштейна — такий магістральний 
шлях розвитку цієї галузі природознав
ства, перші кроки на якому второвані 

польського народу, 
і М. І\о- 

вндання

геніальним сином і-------------
Оцінюючи значення творчості 
перника, Ф. Енгельс називає 
«Обертання небесних сфер» революцій
ним актом, яким вчений кинув 
церковному авторитетові 
природи.

Відзначення 500-річчя від дня народ
ження Міколая Коперника — це гли
бока шана і вдячність прогресивного 
людства великому вченому за його по
двиг в ім’я торжества розуму, істини 
над духовним насильством. ”

1. БУБЛИК, 
викладач Кіровоградського педін
ституту.

ВНКЛЙІС
в питаннях

:■ І

21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Запрошує концертна 
студія». (М). 22.50 — Чемпіо
нат світу з хокея з м’ячем: 
збірна СРСР — збірна Шве
ції. По закінченні — новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 10-го 
класу. (К). 12.45 — Кінопрог- 
рама Центральної студії доку
ментальних фільмів. (М). 16.05 
— «Микола Островський». 
Навчальна передача з літера
тури. (ЛІ). 16.45 — Концерт.
(М). 17.15 — Для школярів. 
«Всесвітній слідопит». (Ленін
град). 17.45 — «Сім днів 
бригади Галини Арсф’свої». 
(М). 13.00 — Телевистава
«Ластівка з острова Туманів». 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — В. Тур, В. Єгоров.
«Тоді у Тегерані». Вистава. 
(Запоріжжя). 20.45 — «На
добраніч, діти!» (К). 21.09 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

Програма «Час». (М). 21.30 — 
Продовження вистави «Тоді у 
Тегерані» (Запоріжжя). 22.45 
— До Дня Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту. 
Концерт. (Одеса). 23.30 — Ве
чірні новини. (К).

СЕРЕДА, 21 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Для
школярів. Зустріч юнкорів те
лестудії «Орлятко» з Героєм 
Радянського Союзу заслуже
ним льотчиком • випробувачем 
СРСР Г. К. Мосоловим. (М). 
10.3 0— Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Біг». 2-а 
серія. (ЛІ). 12.10 — Теленарис 
«Людина і її справа». (М).
12.40 -• «Музична афіша». (ЛІ). 
13.30 — Програма телевізійних 
документальних фільмів. (М). 
16.25 — «Шляхами бойової 
слави». Теленарис. (Запоріж
жя). 17.00 — До Дня Радян
ської Армії 1 Військово-Мор
ського Флоту. Концерт. (Хар
ків). 17.30 — Інформаційна 
програма «Вісті», (К). 18.00 — 
новини. (М). 18.10 — «КІропо- 
грядщння спортивна». ,(К-д).
18.40 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Умілі руки». 
(ЛІ). 19.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
хокея: ЦСКА — «Спартак».
(М). 21.45 — Кольорове геле- 
бачення, «Наша адреса — 
Радянський Союз». Концерт. 
(М). 22.45 — Чемпіонат світу 
з хокея з м’ячем; абірна

21
СРСР — збірна Норвегії. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Суспільствознавство 
для учнів 10-го класу. (К). 
16.05 —• «Бесіди про спорт». 
(М). 10.35 — Кольорове теле
бачення. Прем’єра науково-по
пулярного фільму «Індустрія 
невидимок». (М). 16.45 —
«Маніфест Комуністичної пар
тії». До 125-річчя першого 
програмного документу марк
сизму. (ЛІ). 17.15 — Для шко
лярів. «Шкільні роки». Кон
церт. (М). 17.45 — «Сім днів 
бригади Галини Ареф'еаої». 
(М). 18.00 — Фільм-концерт.
«Намалюй мені пісню». (К). 
18.30 — «Примножимо рибні 
багатства». (К). 18.45 — Рек
лама, оголошення. (К). 19.00 
— Програма «Час». (М). 19.30 
Художній фільм «Адмірал На- 
хімов». (К). 21.00 — «На
добраніч, діти» (К). 21.15 — 
«Гей, дзвенять пісні». Теле
нарис. (Льпів). 22.15 — Теле
журнал «Старт». (К). 22.45 — 
Вечірні новини. (К).
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