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КРАЩІ В РЕСПУБЛІЦІ
Бригада Омеляна Велита, 

відомий комсомольсько-мо
лодіжний колектив арма
турників Побузького шосто
го будіаельного управління 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд», неодноразовий воло
дар вимпелу «Молодого 
комунара» на будові ніке
левого заводу,' зараз пра
цює на спорудженні круп
нопанельного житлового бу
динку. Хлопці монтують дім 
швидко і вправно.

Нещодавно секретаріат 
ЦК ЛКСМ України, колегія 
Міністерства будівництва

підприємств важкої інду
стрії УРСР і Президія Укра
їнського республіканського 
комітету профспілки робіт
ників будівництва і промис
ловості будівельних мате
ріалів присудили колективу 
третє місце в республікан
ському змаганні комсомоль
сько-молодіжних бригад 
ударних будов.

Колектив редакції «Моло
до о комунара» приєднує
ться до численних поздо
ровлень, ЯКІ йдуть 9 
бригаду.

Так тримати, хлопці!

БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА
' На запрошення Цент

рального Комітету Кому
ністичної партії Чсхосло- 
ваччини, президента і уря
ду ЧССР з 22 по 24 лю
того 1973 року в Чехосло
вацькій Соціалістичній 
Республіці перебував з 

дружнім візитом Генераль- 
"мий секретар Центрально- 

'-^їо Комітету КПРС Л. І.
' Брежнєв, який взяв участь 

у торжествах з нагоди 
25-ї річниці лютневої пе
ремоги чехословаць к н х 
•трудящих над реакцією. 

Під час перебування в 
ЧССР відбулися зустрічі і 
розмові: Л. і. Брежнєва з

! Генералі ним секретарем 
Центрального Комітету 
КПЧ Г. Гусаком, прози-

і дентом ЧССР Л. Свобо
дою, членами Президії 
і Секретаріату ЦК КПЧ.

' Зустріч Л. І. Брежнєва і 
чехословацьких керівників

проходила в сердечній об
становці і продемонструва
ла повну єдність поглядів 
в усіх обговорених питан
нях.

Торжества у Празі з 
нагоди 25-Г річниці лют
невої перемоги трудящих 
Чсхословаччнни, в яких 
лзяв участь Генеральний 
секретар ЦК КПРС Я. І. 
Брежнєв, викликали ши
рокий міжнародний резо
нанс. В інформаційних по
відомленнях, у статтях, ко
ментарях і кореспонденці
ях, присвячених цій події, 
зарубіжна преса підкрес
лює, що торжества в Че- 
хбсловаччпні вилилися в 
нову могутню маніфеста
цію братерської радянсько- 
чехословацької дружби, не
порушної єдності і згур
тованості • всієї соціаліс
тичної співдружності.

Центральне місце па

сторінках газет займають 
матеріали про урочистий 
мітинг на Староместській 
площі, промови, з якими 
виступили на цьому мітин
гу Генеральний секретар 
ЦК КПЧ Г. Гусак і Гене
ральний секретар ЦК 
КПіРС Л. І. Брежнєв.

Під час перебування в 
ЧССР'Генерального сек
ретаря' ЦК КПРС товари
ша Л. І. Брежнєва йому 
була вручена найвища на
города ЧССР —"орден Бі
лого Лена першого ступе
ня з Ланцюгом, яким він 
нагороджений на пропо
зицію ЦК КПЧ і -уряду 
республіки президентом 
ЧССР за видатний вклад 
у розвиток чехословацько- 
радянської дружби і в 
зв’язку з 25-річчям лют
невої ’ перемоги трудового 
народу.

(ТАРС).

СОЛІДАРНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ
З ГРЕЦІ НИМИ СТУДЕНТАМИ

Молодіжна секція Рлді'нського Комітету со
лідарності з грецькими демократами рішуче 
засуджує поліцейські репресії, судові розпра- 
віі, що чиняться в Греції над студентами. 
Про. це говориться я заяві секції.

Ось уже рік, як грецькі студенти рішучо 
борються за свої академічні I профспілкові 
права й свободи, проти насадження реакцій
них порядків у навчальних закладах країни, 
тіроти проникнення в них ставлеників афін- 
ського військового режиму.

Налякана активністю студентського руху, го
вориться в заяві, афінська військово-диктатор- 
іька хунта жорстоко розправляється з його 
учасниками. Проти студентів лущено в хід 
поліцейські кийки, їх арештовують, кидають я 
тюрми, піддають допитам Із застосуванням 
тортур, над ними влаштовують судилища. 
Більше того, грецькі власті прийняли закон 
Хіро примусовий призов студентів в армію за 
опозицію до Існуючого в країні режиму. Про
те цей захід страхання не. дас ного Ініціато
рам бажаних результатів. Вірні демократич
ним ідеалам і традиціям свого народу, грецькі 
(туденти ще більше активізують свою спраясд- 
Лнву боротьбу. У багатьох вищих навчальних 
Ваиладах в Афінах та інших містах пройшли

бурхливі мітинги і маніфестації протесту про
ти нього ганебного 'закону, за яким ху нтівські 
власті вже вручили повістки десяткам активіс
тів студентського руху.

Боротьба грецького студентства знаходить 
широку підтримку грецької і світової громад
ськості. Близько 700 професорів і викладачів, 
письменників І журналістів, артистів і пред
ставників інших груп грецької інтелігенції 
щойно виступили з спільною Заявою, яка за
кликає афіпські власті скасувати пей антиде
мократичний закон, припинити репресії проти 
студентської молоді, що бореться за свої пра
ва, звільнити арештованих студентів І задо
вольнити їхні справедливі вимоги. З такими ж 
заявами виступають численні студентські та 
інші молодіжні організації в країнах Європи 
І Америки.

Молодіжна секція радянського Комітету со
лідарності з грецькими демократами від імені 
багатомільйонної студентської і робітничої 

.молоді Радянського Союзу підтримала ці ви
моги грецької та світової громадськості і за
явила про свою солідарність з грецькими сту
дентами, які йдуть у перших лавах борців за 
торжество демократії в Греції,

(ТАРС).

•я

АКТИВ 
ОБГОВОРЮЄ 
ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

На заводі «Червона 
зірка» відбулися збори 
комсомольського активу. 
На порядок денний його 
учасники винесли питан
ня —- «Завдання завод
ської комсомольської 
організації по забезпе
ченню виконання плану 
виробництва і соціаліс
тичних зобов'язань 1973 
року, вирішального року 
дев’ятої п'ятирічки».

З доповіддю перед 
комсомольським акти
вом виступив головний 
інженер заводу В. І. Кар- 
ленко.

В обговоренні доповіді 
взяли участь секретарі 
цехових комсомольських 
організацій, бригадири і 
групкомсорги комсо
мольсько •> молодіжних 
колективів, МОЛОДІ робіте 
ниіси, спеціалісти.

На зборах виступи» 
перший секретер Кіро
воградського міськкому 
ЛКСМУ М. Скляниченко.

Переможці — 
комсомольські 
групи ШКІЛ

Приміщення обласної 
філармонії минулої неділі 
було заповнене юнаками і 
дівчатами з комсомоль
ськими значками на гру
дях. Кращі комсомольські 
групи шкіл Кіровограда 
зіоралися тут на урочис
тий зліт переможців рес
публіканського огляду 
класних комсомольських 
організацій «Партії на вір
ність присягаємо».

Другий етап огляду, 
яким закінчився в кінці ми
нулого року, став дієвим 
засобом випробування ба
гатьох нових форм роботи 
шкільного комсомолу 
сприяв поліпшенню нав
чально - виховного про
цесу. Про здобутки ком
сомольських груп говори
ли з трибуни виступаючі 
~ секретарі комсомоль
ських організацій шкіл міс
та, групкомсорги. Учасни
ків зльоту вітали перший 
секретар МК ЛКСМУ М. 
Скляниченко, директ о р 
СШ № 34 В. М. Нестерен
ко, Герой Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцев та 
інші.

Кращим комсомоль
ським організаціям серед
ніх шкіл № 5, 6, 13, 34, 
школи - інтернату, вось
мирічних № 8 та 18 вруче
но Почесні грамоти обко
му ЛКСМУ та Червоні зна
мена, затверджені VI пле
нумом ЦК ВЛКСМ. 20 ком
сомольських груп шкіл 
міста, переможці огляду, 
нагороджені грамотами 
міськкому ЛКСМУ і Чер
воними вимпелами.

На фото: В залі під час 
зльоту. На передньому 
плані — учні 10—1 класу 
СШ № 34. Всі комсомоль
ці цієї групи вчаться на 
«добре» і «відмінно».

М. СЕМЕНЮК.
Фото А. ПЕЧЕНЮКА,

ЛЕОНІД Дмитрович Литвинов прийшов у торгівлю 
зразу ж, як тільки повернувся з фронту. Груди 

прикрашали ордени Червоного Прапора, Чер
воної Зірки, медалі. Колишній воїн по 'ав продов
жувати трудову біографію, перервану війною. І ось 
уже майже тридцять років він — передовий праців
ник сфери обслуговування. До бойових орденів при
бавився орден Трудсєого Червоного Прапора.

Комуніст, директор магазину № 17 Кіровоград
ського міськпромторгу щедро передає свій досвід 
молодим продавцям. Вчить їх всім секретам цієї 
важкої професії, вихозує. Він був ініціатором ство
рення в магазині комсомольсько-молодіжної брига-

ЗА ПРИЛАВОК
ПРИЙШОВ НОВАЧОК...
ди, яка майже кожного року виходить переможцем 
у соціалістичному змаганні.

Багато прикладів справжньої любові до своєї професії 
можна знайти і серед молоді,

Ще й шістнадцяти років не сповнилось Люді Макоюн, ко
ли прийшла вона в торгівлю учнем продавця. Вбирала в се
бе все хороше, без чо'о немислима робота працівника при
лавку. Зараз комсомолка Людмила Макогон очолює відділ 
найбільшого в м, Світлсводську універмагу «Комсомолець». 
Без відриву від виробництва вона закінчила Одеський техні
кум торгівлі. Мріє продовжувати навчання в інституті.

Але не секрет — є в нас ще магазини, які лихома
нить плинність кадрів, нестача продавців. Так, в ма
газині № 7 Кіровоградського міськпромторгу за ко
роткий час змінилось 3 завідуючих. А як наслідок —- 
і продавці міняються 7ут калейдоскопічно. Таке ж 
становище і в багатьох торгових точках Олександрії, 
Бобринця і інших районів. Самі продавці пояснюють 
це тим, що, мовляв, покупець зараз став не той — 
дуже вимогливий, примхливий.

Безперечно. Торгівля — справа складна. Недарма її імену
ють «сферою настрою». Це, мабуть, єдина галузь, з иною 
стикається кожен.

Сотні людей. Різні характери. І працівникам сфери обслу
говування потрібно бути особливо чуйними, терпеливими, 
уважними, самокритичними. Формування у молодого праців
ника торгівлі почуття господаря, вимогливості до себе і осо
бистої відповідальності за успіхи і недоліки колективу, лю
бові до обраної професії — найпочесніиінй обов'язок ком
сомольських організацій.

Приклад у цьому відношенні показує центральний 
універмаг «Кіровоград». Комсомольці тут є застріль« 
никами всіх добрих справ. Працювати так, щоб той, 
хто завітав до магазину, не вийшов без покупки —-♦ 
такий девіз колективу ЦУМу.

І це не випадково. Кожен новачок обов’язково пе
ред тим, як поступити сюди на роботу, проходить 
співбесіду в комітеті комсомолу. Тут одразу С7ЄЄ 
зрозумілим —- людина прийшла за велінням серця, 
чи аби десь пересидіти.

Проте бесіда — це ще не все. Новачка обов’язком 
во поставлять працювати в ту секцію, в яку він ба
жає, зобов'яжуть досвідченого працівника взяти шеф» 
ство над ним, і опікатимуть до тих пір, поки новачок 
не оволодіє професією.

Тому-то дружному молодіжному колективу ЦУМу 
будь-яка справа по плечу,

Зараз, коли комсомолі країни, разом з усім наро
дом, вступила у третій, вирішальний рік п'ятирічки, 
молодим працівникам сфери обслуговування треба 
попрацювати особливо багато, І найголовніше 
охопити змаганням, яке проходить під девізом «П'я
тирічці «— ударну лргцю, майстерність і пошук моло
дих», кожного молодого працівника торгівлі.

На фото: молодіжний колектив продавців Кірово
градського магазину «Каштан»,______Фото В, КОВПАКА.
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□> ИМА ще іноді підтрушує 
снігом — мокрого і не

довговічного. Але темпера- 
* тура надворі вже показує на 
/ весну і квапить хліборобів 
к зустріти її в повній готов

ності. Уважно слідкують за 
станом ланів колгоспні спс-

ПРИЗ ІМЕНІ

ли дотримати свого слова.
На засіданні бюро райко

му комсомолу вже затвер
дили вісім комсомольсько- 
молодіжних механізованих 
ланок, які створені в кол
госпах імені Леніна, імені 
Ульянова, імені Карла Марк-

ЗНАТНОГО МЕХАНІЗАТОРА
ціалісти, аби не взізати дня, 
коли настане час сівби.

В Ульяновському районі 
зараз йдуть останні приго
тування до цієї важливої по
дії. В 1973 році господар
ства тут будуть вирощувати 
на площі 6350 гектарів по 
сто центнерів кукурудзи п 
зерні з кожного. П'яту час
тину цього врожаю дали 
слово одержати 60 комсо- 
мольціа-механізаторів.

За велику справу взялися 
молоді хлібороби, і виріши-

са, імені Калініна та імені 
Щорса. В планах райкому 
питання організації соціа
лістичного змагання між 
ними — на першому місці. 
Для кращої комсомольсько- 
молодіжної ланки по виро
щуванню високих врожаїв 
кукурудзи встановлено приз 
імені їх земляка, Героя Со
ціалістичної Праці, бригади
ра тракторної бригади кол
госпу імені Калініна С. О. 
Чорнобая.

Не простим буде шлях до

нагороди, та чим важче її 
вибороти, тим більше честі 
переможцю. За умовами 
змагання приз імені С. О. 
Чорнобая, перехідний Чер
воний вимпел і Грамоту РК 
ЛКСМУ одержить та ланка, 
яка виростить на площі 80 
гектарів не менше 8000 
центнерів зерна кукурудзи. 
Всі члени цієї ланки в наго
роду отримають туристські 
путівки по нашій нраїні.

Молоді кукурудзоводи 
візьмуть участь також у 
змаганні по професіях. Пе
реможців серед них теж 
чекає наюрода районного 
значення — спеціально ви
готовлена пам’ятна медаль. 
Торік таку медаль виборов 
переможець районного кон
курсу орачів комсомолець 
Валерій Желудков з кол
госпу імені Ульяноаа.

Унікальні нагороди чека
ють ульяновських молодих 
майстрів високих урожаїв 
кукурудзи.

О. БАСЕНКО.
Ульяновський район.

ПЕРШОЮ—
БРИГАДА БОРИСОВА

Пілбп го підсумки соціалістичного зма
гання за січень серед комсомольсько-мо
лодіжних бригад будови. Переможцем 
став колектив монтажників • Побузької 
дільниці тресту «Укркольорметремонт», 
який на 141,8 процента з оцінкою «доб
ре.’» виконав свої норми виробітку. В цьо
му заслуга бригадира Олексія Борисова 
та групкомсорга Миколи Сорокопуда. 
Ударною працею вони подають хороший 
приклад товаришам.

Ненабагато відстала від переможців 
бригада монтажників цієї ж дільниці Ва
силя Самофала. Раніше строку і з доб
рою якістю вона здала виробничі об’єк
ти. Третє місце — у слюсарів бригади 
РМЦ (бригадир 51. Козлов, групкомсорг 
Володимир Са.моеико), які ^виконали 
план будівельних робіт на 6875 карбо- 
вояці» при плаиійі» ковдльчуКі 

секретар комітету комсомолу ПНЗ.

ДОЛАЮЧИ ПЕРЕШКОДИ...

Після закінчен
ня Капітанівсько- 
го профтехучили
ща МАРІЯ ТЕРЕ
ЗА прийшла пра
цювати п колгосп 
імені Ілліча Ііо- 
вомиргородською 
району. З пер
ших днів нона за
рекомендуй а л а 
себе як хороша 
електрозваріосаль- 
ннця. Задополені 
роботою дівчини 
в ремотній май
стерні, де попа 
зараз готує до 
весни техніку.

На знімку: 
МАРІЯ ТЕРЕЗА.

Фото 
М. ГЕЛЬМАНА.

В селищі оже стали звич
ними нові для нього термі
ни «завод», «зміна», «плав
ка». Хоч заводу діючому 
два неповних місяця, робо
та тут іде повним ходом. Як 
і будь-якому підприємству, 
йому доведено виробничий 
план. І, незважаючи на но
вітню техніку, незнайому 
технологію, заводчани тру
дяться напружено. План 
першого місяця по випуску 
товарного феронікелю ви
конано на 103,4 процента. Є 
всі підстави сподіватися, що 
і лютневе завдання вико* 
маємо з честю.

Та випуск товарного фе
ронікелю — не єдина наша 
турбота. Досконало вивчи
ти технологію виробництва 
— ось до чого прагнуть ме
талурги. Майстерно працю
ють старші печові трубчатих 
печей Л. С. Свинарьов, Сер
гій Фомін, Віктор Загуляєв, 
плавильники ' комсомол ь- 
сько - молодіжної бригади 
Бориса Архалова.

Зараз есі основні етапи 
виробництва вже освоєно. 
Процент виходу металу за
довільний. А були випадки, 
коли з чорнового фероні
келю одержували 6—7 від
сотків чистового!

А ще зіткнулись з такою 
проблемою. Для рафінуван

ня металу від фосфору і 
сірки потрібен синтетичний 
шлак. Шлаку не було, і спо
діватись на те, що він неза
баром з’явиться, теж не до
водилось. Тоді металурги в 
співдружності з працівника
ми проектного інституту 
«Гіпронікель» розробили і 
освоїли технологію вида
лення сірки з допомогою 
каустичної соди. Кілька днів 
тривали експерименти. Під
вищували напругу в печах, 
«садили» електроди, добав
ляли в конвертори залізо.

Зараз процес випуску фе
ронікелю іде впевнено. На 
День Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту комсомольсько-молодіж
на зм’>на М. Медведева ус
пішно провела соту плавку.

Але труднощів, точніше 
утруднень, було б значно 
менше, якби будівельники і 
монтажники не залишили 
нам численних .недоробок 
по першій черзі .будівницт
ва. Досі не здано в експлуа
тацію гідрозмивку шихтово
го відділення плавцеху на 
відмітках 24 та 31. Там над
то багато пилу та кауститу. 
А в цій атмосфері працює 
четверо робітників! Повіль
но будується така необхід
на нам квантометр^чна ла-

бораторія, досі не закінче
но монтаж вантажного ліф
ту для обслуговування 
електропечей. Всі матеріали 
доводиться піднімати на 
руках крутими східцями.

Наш завод — перший в 
країні подібного типу. Ра
зом з прогресивними мето
дами плавки науковці зак
лали в проект нові методи 
охорони праці. Але, як ка
жуть, добре було на папе
рі... Монтажники здали в 
експлуатацію притокову вен« 
тиляцію і за документами 
вона вважається діючою. 
Але то лиш документально. 
8 цех свіже тепле повітря 
не поступає. Із-за недостат
нього тиску в цеху не 
лише накопичується свій 
пил, а ще й знадвору тягне. 
Повітря загазоване, тяжке. 
Це — «подарунок» СУ трес
ту «Сантехмонтаж». Ось 
так, долаючи «штучні пе
решкоди», освоюють вироб
ництво металурги. А цих 
«бар єрів» могло б і не бу
ти.

В. ГОЛОВАЧ, 
начальник відділення 
плавильного цеху ПНЗ, 
керівник кореспондентсь
кого пункту «Молодого 
комунара».
смт. Побузьке.

ЦІ Е ДО СХІД сонця прокидає- 
Щ ться Полум’яне. Повниться 
село гомоном голосів доярок,

*

що першими стають на робочі 
місця. Слідом за ними псспіша-
ють до польового сталу трак
торної бригади механізатори. 
Серед них — комсомолка Ва
лентна Телих. Струнка. В 
шапці-вушанці, спортивній курт
ці; Крокує впевнено, бадьоро. 
Наздоганяє товаришів, вітаєть
ся. Шанують Валентину одно
сельчани. За те, що дні її спов
нені трудової наснаги. У юві
лейному році В. Телих нагород
жено високою урядовою наго
родою — орденом Леніна.

Вечорами Валентина вдив
ляється в манливу далечінь, ту
ди, де за порізаними ярами та 
вибалками вгадувалося мерехт
ливе сяйво великого міста.

— Поїду, мамо, в Кірово
град, вчитимуся на токаря. — 
чн то запитувала, чи то ради
лася з Олександрою Іванівною 
і в думках уявляла себе на 
«Червоній зірці», де колись бу
ла на екскурсії. Але після роз
мови з Інструктором райкому 
комсомолу дівчиною оволодіва
ли сумніви: чи ж на все життя 
та спеціальність? Може, й 
справді пі ги в профтехучили
ще? «Механізатор — головна 
фігура па селі», — ніяк не 
йшли з голови слова інструк
тора.

та в бригаді. Хіба що до Ана
толія Антоновича? Двадцять 
п’ять років водить трактора. У 
нього пройде хорошу школу».

Останні дні практики працю
вала самостійно. Забезпечувала 
молочнотоварну ферму зеле
ною масою. Накосить, відчіп
ляє трактор від косилкц, при
ладнує причеп і везе. По п’ять- 
шість рейсів щозміни. Задово
лені були доярки, завідуючий 
фермою.

курудзи. Попередник хороший — 
цукровий буряк. Провели на всій 
площі механічне снігозатримання. 
Внесли на кожен гектар понад три 
центнери мінеральних добрив, по
над тридцять тонн органічних. 
Анатолій Волков, Микола Телих, 
Олексій Савченко горять бажанням 
виконати зобов'язання, хоч в райо
ні ще таких врожаїв не вирощува
ли.

— Пам’ятаю її ще піонеркою. 
Росла па моїх очах, — згадує 
бригадир тргкторної бригади Іван 
Петрович Нехнснко 1 висловлює 
загальну думку, — Нині стала 
кваліфікованим спеціалістом. Не-

Штрихи до портрета сучасника

ЗНАЙДИ СВОЄ МІСЦЕ

Олена та Поліна — подруги, теж 
подали документи до профтехучи
лища, Ратом поїхали до райцент
ру, разом і поверталися п суботу 
до полум’яного.

•— Цс не для мене, — мовила По
ліна. — Відпочину дома, а там і 
до міста подамся,

— І я теж. Поїхали, Валю! •» 
кликала Олена. — Ну що тут в 
селі? Дівчата і хлопці всі на ви
робництво їдуть. Там І спеціаль
ність здобудемо. І весело житиме*

НІ, дівчата. Повчуся. Нічого 
д цього не втрачу. Від техніки 
відступлю. Буду трактористом» 

Па практику приїхала в своє 
село, «До кого її приставити? 

думав бригадир М. О, Те*
— Не затримуються дівча

— То ж як, Валентино, до 
нас приїдеш? — питав брига
дир, коли проводжали дівчину 
до училища. — МТЗ — за то
бою.

— Згода.
— Тоді і у нас вимога: прак

тику ти на «відмінно» здала, то 
щоб і на випускних побільше 
таких оцінок.

— Теж згода.
Дотримала слона. Була гаря

ча пора, як поверталась в 
бригаду.

— Виручай, Валентино. Зерно 
від комбайна возптеМеш, — от
римала перше завдання.

Доставляла на тік зерно, во
зила причепи з різкою. А потім 
орала, готувала грунт під по
сів ярих, сіяла...

Про себе попа розповідає со
ром’язливо. Мовляв, працюю як і 
неї. Коли ж починає говорити про 
своїх товаришів, про роботу, пе
ревтілюється, її слова звучать крас
номовно,. переконливо.

— Вчора була у відділенні »Сіль* 
госптехніки». Пунктирну сівалку 
нашу там переобладнують. Туко
висівні банки вже поставили, змі* 
нили конструкцію^ сошника, На 
сімдесяти семи гектарах впрошува
тимемо сгоцсптисрпий врожай ку»

має такої роботи в бригаді, яку б 
Валентина не в змозі була викона
ти. Довіряємо їй найскладніші опе
рації. Наприклад, сіяти пунктирним 
способом вона буде першою серед 
механізаторів господарства. Пра
цьовита, вольова, Сильний у неї 
характер.

Так, мабуть, багато залежить від 
характеру. Лише досвідчений май
стер. здатний добитися таких ус
піхів. Минулої п'ятирічки В. Те» 
лих виробила на своєму чотирико
лісному б.К>3 гектарів умовної оран- 
кн. зекономила понад дві тонни 
пального, па ремонті — близько ти
сячі Карбованців. За два роки ни
нішньої п'ятирічки на ремонті 
трактора зекономила близько 5Г*0 
карбованців, економія пального — 
850 кілограмів. Позаминулого року 
виробила 1152 умовних гектарів, ми
нулою — 952 еталонних гектарів.

...До виступу па пленумі рай
кому комсомолу готувалася ре
тельно. її слова — до майбут
ніх механізаторів:

— Механізатор нині — про
відна професія в сільському 
господарстві. І не тільки тому, 
що значно зросла оснащеність 
технікою, а й тому, що механі
затор стає провідною фігурою 
в тваринництві. Аіеиі самій час
то доводиться обслуговувати 
тваринницькі ферми.

Вона говорила про проблеми 
механізації тваринницьких 
ферм, про те, як можна добити
ся зниження собівартості про
дукції, збільшення продуктив
ності праці. Говорила словами, 
які дійшли до серця кожного.

— Я звертаюсь до всіх ком
сомольських ватажків, — закін
чила свій виступ, — давайте 
доб’ємося того, щоб в кожно
му господарстві були комсо
мольсько . молодіжні колекти
ви.

їй аплодували. Довго, схви
льовано.

На трибуну піднявся перший 
секретар райкому комсомолу 
О. Рожкован;

— Щойло ми отримали хоро
шу звістку. Учасник нашого 
пленуму, член райкому комсо
молу, делегат XXI з’їзду ком
сомолу України Валентина Те
лих за високі трудові показни
ки указом Президії Верховної 
Ради УРСР нагороджена най
вищою урядовою нагородою — 
орденом Леніна. Прийми, Вя
лю, щире поздоровлення від 
усіх учасників пленуму. Вели
ке спасибі тобі за твій труд.

На підвіконні стоять вазони 
з квітами. Ловлю Валин пог
ляд на них. Тягнуться до сон
ця світло-зелені листочки, виг
рають веселкою квіточки. Саме 
ці квіти викликали приємні спо
мини:, скільки було того дня 
букетів, щирих поздоровлень. 
Мабуть, під впливом згаданого 
Валентина мовить:

Я часто озираюсь на прой
деним шлях, починаю замислю
ватись. В чому щастя? І завж
ди приходжу до висновку': лише 
та людина щаслива, яка »най
шла своє місце в житті, працює 
за покликом. Відчуваю, що са
ма вірно обрала спеціальність, 
ь праці знаходжу задоволен
ня.

Ю ЛІ ВАШ НИКОВ, 
колгосп імені Свердлова

в
ЗАОЩАДЖЕННЯ
П’ЯТИРІЧКИ

Протягом двох років на 
заводі «Червона зірка» 
йде конкурс молодих 
учасників технічної твор
чості під девізом: «П’яти
річці — ударна прзця, 
майстерність і пошук мо
лодих!». Молоді спеціаліс
ти за цей час внесли по
над 200 раціоналізатор
ських пропозицій з еконо
мічним ефектом в 112 ти
сяч карбованців.

На рахунку недавніх ви
пускників вузів і техніку
мів чимало оригінальних 
технічних рішень, сміли
вих нововведень. Лише 
один інженер залізнично
го цеху комсомолець Ва
силь Лунгул за минулий 
рік подав 6 рацпропози
ція. із них 5 впроваджено 
у виробництво, І вони дали 
економічний ефект на су
му 26 тисяч карбованців. 
Про це нещодавно йшло
ся на зборах молодих спе
ціалістів заводу. Збори 
обрали новий склад ради 
молодих спеціалістів. Го
ловою ради знову обра
ний начальник лаборато
рії НОП і управління Во
лодимир Сподій.

О. КАРІИКО.
м. Кіровоград.
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ЛЮБОВ ФІЛКОВА ПРАЦЮЄ НА БАИДАКІВСЬКІЛ 
брикетній фабриці, вона — учасниця вокаль
ного АНСАМБЛЮ «ПРАЦІ» МАРТОІВАИіШСЬКОГО 
сільського клубу олександрійського райо
ну. ЯКИИ Є ЛАУРЕАТОМ ОБЛАСНОГО ОГЛЯДУ ХУ
ДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

МАЙСТРИ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 
НИВИ

М ИНУЛО 125 років з часу 
виходу в світ «Маніфес

ту Комуністичної партії» 
К. Маркса і Ф. Енгельса, в 
якому викладені основні 
ідеї наукового комунізму.

Капіталізм в 40-і роки XIX 
століття переживав період сво
го бурхливою розвитку, бур
жуазія вірила у вічність стверд
жених нею принципів приватної 
власності, > здавалось, шо не бу
де кіпця її пануванню. 1 ось в 
184в ропі пролунали віщі слова 
«Маніфесту Комуністичної пар
тії», в якому від імені історії 
К. Маркс і Ф. Енгельс винесли 
вирок капіталізму.

Засновники теорії наукового 
комунізму К. Маркс і Ф. Ен
гельс підтримували тісний зв’я
зок з робітничим і соціалістич
ним рухом ц Німеччині та інших 
країнах. Влітку 1847 року «Союз 
комуністів» доручно К. Марксу 
І Ф. Енгельсу, які стали його 
членами, написати програму. 
Цією г.роірамою, першою про
грамою революційної партії ро
бітничого класу став «Маніфест 
Комуністичної партії», що ви
йшов у світ в лютому 1848 року.

«Маніфест Комуністичної 
партії» став програмовим 
документом міжнародного 
комуністичного руху. В «Ма
ніфесті» дається обгрунту
вання неминучості револю
ції. Маркс і Енгельс розгля
дають історію суспільства, 
як історію боротьби класів, 
закономірним підсумком 
гкої с соціальна революція, 

К. Маркс і Ф. Енгельс в «Ма
ніфесті» висунули положення 
Про всесвітньо-історичну МІСІЮ 
пролетаріату, як могильника 
буржуазії і творця нового, ко
муністичного суспільства.

У «Маніфесті» сформульовано 
одну з найважливіших »лейКОЖЕН УРОК—

ВИКРИТТЯ
ТО ОНА стала тим, ким єдино і палко бажала бу- 

ти, в чому бачила зміст свого життя, — шкіль
ною вчителькою.

Колеги, які давно і близько знають її, говорять 
в дружній бесіді:

— Вона завжди гориіь в робот», вже такий у неї 
характер...

Школярі відзначають інше: «Вимоглива наша 
^А-арія Іванівна».
^Цваінок. У неї — урок математики. Заходить до класу, 
учні зібрані, підтягнуті, вітаються Зараз розпочнеться 
сеойозна робота. Вона захоплює всіх без винятку...

Урок з геометрії у восьмому класі. Тема — «Властивості 
вписаних і описаних чотирикутників». Учні повторюють 
відповідний матеріал за попере ті класи. Вчителька під
казує методи пошуків, створюючи проблемну ситуацію. 
На обличчях дітей — радість гНзнання...

Багато таких уроків провела за тридцять років 
педагогічної діяльності Марія Іванівна Безугла. 
заступник директора 30-ї середньої школи м. Кі
ровограда. Як сьогодні, вона пам’ятає свій перший 
урок математики. Але й зараз Марія Іванівна не 
дозволяє собі з явитися в школу не підготовле
ною, не продумавши все до дрібниць;

— Мислити. — іоворить Марія Іванівна, — школяр по
чинав в тому випадку, коли у нього виникає питання, 
проблема, необхідність щось зрозуміти.

Здавалось би, всі ті ж вічні для школи проблеми. А 
вчитель повинен їх розв'язувати знову і знову. І кожного 
разу, кожного дня по-різному. Тому не може бути постій
них умов, застиглих ситуацій, універсальних рецептів, 
якщо мова заходять про виховання і навчання людини.

І вірно розуміє Марія Іванівна, що однією з най
головніших педагогічних проблем на сучасному 
етапі є індивідуалізація та диференціація проце
су навчання з метою підвищення його ефектив
ності. Вона поставила перед собою завдання: вчи
ти на уооці всіх разом і кожного зокрема.

Мі І. Безугла ретельно перевіряє на практиці вже відо
мі форми програмовою навчання, шукає нові, хяежадаючи 
перфораційні картки, тексти. Вміло склала методичну 
розробку викладання у класах з поглибленого вивчення! 
математики. , , . >

Вже багато років керує предметною комісією вчителів 
^•гематини шкіл міста. Досвід впровадження ирограмо- 

навчання вона радо передає своїм колегам по роботі. 
«Дорога і люба вчителька Марія Іванівна, вели

ке спасибі за знання, якими ви так щедро ділили
ся з нами, учнями...». Так пише її колишній вихо
ванець, нині викладач Київського державного уні
верситету Володимир Продовий. Коли він приїз
дить у свій рідний Кіровоград, обов язкоао прихо
дить відвідати Марію Іванівну, поради якої для 
нього стали вірним дороговказом 8 житті. Вони 
сидять весь вечір —- їм є про що говорити, і і ко
лишні вихованці Віктор Нікітенко і Володимир Са- 
міщенко працюють вчителями фізики й математи
ки в сеоедніх школах рідного міста. Та хіба мож
ливо всіх перелічити? Але навіть ті, хто не став 
математиком, зберігають любов і прихильність до 
своєї навіки дорогої людини. Боне справедлива и 
завжди об’єктивна і в той же час сувора з леда
рями.

За заслуги в галузі народної освіти вона Удо
стоєна медалі «За трудову доблесть». І» груди 
прикрашає найдорожча нагорода для вчителя - 
значок «Відмінним народної освіти».

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
член обласного літературного об’єднання« 

и. Кіровоград,
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С ВІН розповідає псе про нові й нові 
епізоди, про безприкладну хороб

рість, винахідливість і кмітливість ко- 
товців. які діяли па Тамбовщині.

Враховуючи великий боновий досвід, 
бригада Котовського отримали відпові
дальне завдання. Ного перед бригадою 
поставив командарм Тухачепськнй, ви
кликавши з цією метою в штаб армії 
комбрига Котовською. Суть нового бо
йового завдання полягала ось в чому. 
Банти Антонова грабували все. що 
могли і» тамбовських комунах І коопе
ративах. що тільки-но народжувались, 
вбивали членів сімей череоіюармінців, 
під силою зброї примушували місцеве 
населення вступати в армію Антонова. 
Банда забирала в селян коней, корів, 
птицю, хліб, паралізовувала все життя. 
Цс військо було па той час серйозною 
силою і нараховувало близько п’ятде
сят тисяч чоловік. Вожак банди Ан
тонов. об'єднавшись з ватагами Коро
ля, Марусі, Карася та Іншими покидь
ками, розраховував захопити Тамбов
щину, а потім піти на Москву. Тож 1 
повинні були котовці приборкати новз- 
явленого атамана.

— Гарячими були пні на Тамбовшн- 
111, — пригадував Юцсвіїч. — Бої, по
ходи. на кожному кроці нас підстерігав 
ворог. Борисоглебськ, Покроаське, Ве
лика Сосновка, Шереметьеве, — ці та 
багато інших населених пунктів запа
м’ятатися мені на все життя.

...В Великій Сосновці селяни 
повідомили котовиям про те, ЩО 
напередодні банда Антонова по
грабувала селян, згбрала 
коней, побили багатьох 
Сосновій показали, в якому 
прямку поїхали бандити, 
загін котовнів вже виявив воро
га. Блискавична, навальна атака 
— і ескадрон біляків було роз
громлено. Відібрали коней, пози з 
фуражем і все це повернули се
лянам. Одне це відразу возвели
чило котовців в очах місцевих 
жителів. Ще міцнішими стали 
зв’язки селян з червоними кін
нотниками. що допомагало роби
ти успішні наскоки па ворога, за
вдавати йому відчутних ударів. 
Власне, дякуючи місцевому насе
ленню. яке знало де. в якому лі
сі розташувались біляки, котов- 
цям вдалося без втрат особового 
складу вщент розбити в одному 
бою цілий полк противника, за
хопити штаб з пінними докумен
тами, багато озброєння, коней. 
Іншого разу загін всюдисущого 
Криворучка, застосувавши хитрий 
маневр, в селі Покровське зав'я
зав бій з антоновцямн і тільки 
за один день знищив майже пів- 
тнеячі біляків, захопив великі 
трофеї.

— Але 
Костянтин 
бої. Адже __ _ 
давня знищити банду повністю, 
обезглавити її, щоб вона більше 
пе змогла відродитись.

І ось бригада Котовського вже веде 
бої з основними силами Антонова. 
Справи Ідуть досить успішно: все во
роже військо оточене червоними кіннот- 
никами. Ватажок ворожого воїнства

ПРОГРАМНИЙДОКУМЕНТ
марксизму — ідей» диктатури 
пролетаріату. Це основна ідея, 
що пронизує весь зміст першого 
програмного документа науково
го комунізму. 1 хоча сам термін 
«диктатура пролетаріату» у 
«Маніфесті* не зустрічається, 
проте суть П розкрито в бага
тьох думках. зокрема в тому, 
що першим кроком у робітничій 
революції Маркс І Енгельс вва
жали перетворення пролетаріату 
в керівннн клас. В. І. Ленін 
підкреслював, що саме в «Ма
ніфесті* сформульовано ідею 
диктатури пролетаріату,

К. Маркс, і Ф. Енгельс визна
чили також цілі і завдання дик
татури пролетаріату. Вони, об- 
грунтунавшн всесвітіїьо-історнч- 
ну його роль, доводять необхід
ність класової політичної орга
нізації в особі пролетарської 
комуністичної партії, керівною 
авангарду робітничою класу, ліг 
найбільш рішучої його частини, 
що воле ліс науковою теорією 
революційного перетворення сві
ту, бореться за корінні інтереси 
пролетаріату всіх країн. Маркс 
і Енгельс сформулювали основ
ні ііринкипн революційної стра
тегії і тактики комуністичних 
партій: поєднання боротьби за 
найближчі цілі робітничого кла
су з боротьбою за його кінцеві 
цілі: вміння пов’язати конкретні 
завдання, шо стоять перед ро
бітничим класом кожної окремої 
країни, з загальними інтерна
ціональними завданнями міжна
родною робітничого руху: під
тримка рі полюцій них демокра
тичних рухів: інтернаціональне 
об'єднання всіх загонів робітни

чою руху для боротьби з бур
жуазією.

Теоретична частина «Мані
фесту Комуністичної пар
тії» завершується класичним 
визначенням сутності май
бутнього комуністичного су
спільства як суспільної асо
ціації, в «іній вільний розви
ток кожної людини є умо
вою вільного розвитку всіх 
людей. Саме так сформува
ли засновники наукового 
комунізму мету комуністич
ного перетворення світу, са
ме в цьому — вищий гума
ністичний принцип револю
ційної теорії марксизму.

У «Маніфесті» сформу
льовано основний принцип 
пролетарського інтернаціо
налізму: «Пролетарі усіх
країн, єднайтеся!».

Значення «Маніфесту Ко
муністичної партії» для все
світньої революційної бо
ротьби пролетаріату важко 
переоцінити. В. І. Ленін, ви
значаючи величезну істо
ричну роль «цієї невеличкої 
книжечки» у розвитку світо
вого революційного проце
су, писав, що в «Маніфесті» 
з геніальною ясністю і яс
кравіє» ю викладено новий

шукає спіконцп», через яке можна бу
ло б вибратись з оточення. Діє обе
режно, боїться встрявати в бої. знаю
чи, іцо справу має з Котопським, ім'я 
якого сіяло розпач в таборі противника. 
Але всі місця можливого прориву воро
га надійно блоковані, наші кіннотники 
все тугіше затягують петлю на шиї во
рожого війська, і йому іншого виходу 
нема — треба вступати в нав'язаний 
котовцями бій.

Якраз на ие Котовський і розрахову
вав. Кинувши в бій всі свої сили, він 
буквально розчавив ворога. Майже ти
сячу чоловік було вбито, поранено, за
хоплено чимало зброї, в тому 
десятки кулеметів в яких кОтовні 
чували потребу. Тільки незначна 
типа ворожих підрозділів уціліла і 

НА ФОТО: В МУЗЕЇ Г. 1. КОІОВСЬКОГО В КИШИ- 
НЕВІ. СПРАВА — К. X. ЮЦГ.ВИЧ. ЗЛІВА - СИН Г. І, 
КОТОВСЬКОГО Г. Г. КОТОВСЬКИЙ (1919 РІК).
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велась в лісових хащах. Але І там їх 
»найшли котовці. Знову бої. Полонені 
повідомили, що Антонова поранено. Ті
кати. — ось одие-єднпс, що залишалось 
розбійнику робити. Але куди? Адже він 
не май підтримки серед населення, 
його підтримували лише одиниці — 
уцілілі куркулі. Бандит кинувся а 
рисоглсбськнй повіт, 1 не один, а 
зом Із своїм братом, з яким грав, 
кажуть, на одну дуду. Сховались в 
кому з сіл. Але еіа котовців далеко не 
сховаєшся. Знайшли. Зав’язали бій. З 
впертістю припечених ці два брати* 
розбійники оборонялись, відстрілюва
лись з будинку, де сховались. Але да
ремно. Кулеметний погонь, дружи! зал
пи пострілів з карабінів зробили свою 
справу: обох Аитоновнх було вбито.

— Ми знали, — продовжував 
Юцевич, — що обезглавити воро*

світогляд, послідовний ма
теріалізм, що охоплює і га
лузь соціального життя, діа
лектику, як всебічне і гли
боке вчення про розвиток, 
теорію класової боротьби і 
всесвітньо-історичної рево
люційної ролі пролетаріату, 
творця нового, комуністич
ного суспільства.

З часу опублікування «Ма
ніфесту Комуністичної пар- 
тії» пройшло 125 років. За 
цей період у світі відбулися 
гігантські зрушення. Робіт
ничий клас, який в середині 
XIX століття, ще тільки-но 
став на ноги, тепер — у 
центрі сучасної епохи і є 
визнаним гегемоном світо
вого революційного проце
су. Величних успіхів досяг 
міжнародний комуністичний 
рух. Віч знайшов езоє реаль
не втілення у завоюваннях 
світової соціалістичної си
стеми, робітничого і націо
нально-визвольного руху.

В наш час немає такої 
країни, де не було б видано 
«Маніфест Комуністичної 
партії», На 101 мові його ви
вчають трудящі світу. В на
шій країні з часу Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції він видавався 443 
рази загальним тиражем и 
23 млн. 854 тис. екземпля
рів, а всього в світі він ви
давався 1000 разів.

н. ЯМКО, 
викладач Кіровоград
ського інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування.

же військо — цс великий успіх. Але 
це ще не була перемога. Справа 
в тому, що банда ще існувала і 
верховодив тепер нею Матюхін. 
Тільки з перемогою над матюхін- 
цями можна було вважати, що 
поставлене завдання викопано, 
банди знищено.

На цей раз котовйям довелось 
виступати в незвичайній роті 
в ролі білогвардійського війська, 

йде 
Ма
л

ось 
чер-

котре начебто 
на допомогу 
тіохіну. Так 
яти вирішили 
чому. До рук 
ВОНИХ КІННОТНИКІВ 
потрапив началь
ник штабу банди 
Антонова. Він по
відомив, що Ма
тюхін з нетерпін
ням чекає підкріп
лення з Дону. То 
ж котовці і вирі
шили виступити В 
ролі нього «під
кріплення» — щоб 
обманути ворога, 
а потім знищити 
ного.

День і ніч Юпе- 
ьич як начальник 
штабу бригади 
працював з своїми 
помічниками. Трс- 

буЛО ШВ11Д- 
переобмундп- 

рувати котовців, 
перелицювати їх 
під біляків. Поши
ли сипі штани з 
лампасами, кубан
ки. І коли все було 
готове, приступи
ли до здійсненая 
задуманого, 
хитрий, як 
пя, Матюхін ді
яв дуже обереж
но, хоч вій і про
думав псе до най

менших деталей, аби напевне 
переконатись, шо не дійсно свої, 
підкріплення з Дону, все Ж КМІТ
ЛИВІШИМИ виявились котовці. Ма
тюхін, його банда як кажуть, 
клюнула. Котовський, який очо
лював що добре задуману і так же 
бездоганно здійснену операцію, 
вирішив особисто знищити Матю- 
хіна. І... буває ж таке. Костянтин 
Хомич і через п'ятдесят років не 
міг про те, що тоді трапилось, 
розповідати спокійно.

(Далі буде).



Г
4 стор. - „МОЛОДИЙ КОМУНАР**

I
Голуби Саші Матросова

Рідкісний знімок, на якому з голубом в руках 
зображений Саша Матросов, одержали цими днями 
учні Ніжинської середньої школи № 9. Це дарунок 

- їх юних друзів з Ульяновської області, де з 1935 по 1 1940 рік в Іванівському дитбудинку виховувався
майбутній герой.

На Чернігівщину з берегів Волги надійшли також 
книги, спогади вчителів патріота. Цінні реліквії екс
понуються ьа виставці, що її влаштували піонери 
загону імені Героя Радянського Союзу Олександра 
Матросова до 30-річчя безсмертного подвигу комсо- 
мольця-солдата, який в бою за село Чернушки на 
Псковщині закрив своїм тілом амбразуру ворожого 
дзота.

Виставку оглянули вже сотні учнів і їх батьків — 
робітники місцевих підприємств.

(Кор. РАТАУ),

1 бСрвОПК 1^)3 року

1

А ВЖЕ ВЕСНА...
ПОГОДА У БЕРЕЗНІ

У першому весняному МІ
СЯЦІ на Україні температура 
повітря порівняно з лютим 
значно підвищується. Серед
ня добова температура пере
ходить через 0 градусів. У 
південних областях респуб
ліки і в Закарпатті — на по
чатку першої декади, у цен
тральних областях — у дру
гій, у північно-східних — у 
другій половині третьої де
кади. у Закарпатті, Крим
ській області, на півдні 
Одеської, Миколаївської, 
Херсонської областей — у 
третій декаді спостерігати- 
меться перехід середньої до
бової температури повітря 
через плюс 5 градусів.

За прогнозом гідромет
центру СРСР, в березні ни
нішньою року середня місяч
на температура повітря пе
редбачається 2—4 градуси 
тепла, в північних і північ
но-східних областях — 1 гра
дус морозу — 2 градуси теп
ла, в південних — 8—5 гра
дусів, піо вище від норми на 
І—2 градуси.

Місячна кількість опадів 
становитиме )5—25 мілімет
рів, що менше за норму. У 
Київській, Сумській, Харків
ській, Донецькій, Вороіин- 
ловірадській і Запорізькій 
областях — 25—38 міліметрів 
(близько норми), у Микола
ївській, Одеській, Херсон
ській, Кримській областях — 
15—20 міліметрів

У південних областях рес
публіки малохмарна, без 
опадів погода передбачає
ться в середині, в кінці пер
шої і другої декад, а також

в кінці місяця, решту днів 
буде .хмарна з прояснення
ми поюда, часом опади, у 
дні знижений температури — 
у вигляді снігу, місцями 
ожеледі, тумани. Найнижчу 
температуру повітря слід 
чекати в першій п'ятиден
ні — вночі до 4—0 градусів 
морозу, вдень 1 градус мо
розу — 4 градуси тепла, 
решту часу температура по
вітрі коливатиметься від 1— 
З градусів морозу до 2—6 
градусів тепла вночі і вдень 
від 6—10 до 10-15, а в окре
мі дні — до 15—20 градусів 
тепла.

По інших областях УРСР 
хмарна з опадами погода пе
редбачається в середині і в 
кінці першої декади, решту 
днів буде змінва хмарність, 
місцями спади, на початку 
третьої декади в централь
них областях можлива гроза. 
Температура повітря буде в 
першій декаді виочі 3—8 
градусів морозу, елснь 3—6 
градусів тепла; у другій де
каді вночі від 2 градусів мо
розу — 2 градусів тепла до 
3—9 ірадусів морозу, вдень 
7—12 ірадусів тепла, в кінці 
декади передбачається зни
ження температури до 0—5 
ірадусів тепла, в ївші дні 
декади — вночі 1 градус 
морозу — 2 градуси тепла, 
вдень — 5—10 градусів
тепла.

3. С КОТАР ЕН КО. 
начальник україн
ського бюро погоди. 

(РАТАУ).

►

ЗА ПРОГРАМОЮ гпо
Представники Кіровоградського олійжнркомбіна ту взяли 

участь у змаганнях з триборства за новим комплексом ГПО, 
що проходили у Запоріжжі, Слюсарі Анатолій Ноиохатніїй і 
Тетяна Лртншкова стали срібними призерами з кульової 
стрільби.

Добре провів марш-кидок на шість кілометрів кіроиогра- 
дець Юрій Паній. Юнак випередив ке лише своїх одноліток, 
а н показав абсолютний найкращий, час. Невисокий резуль
тат показали наші представники з плавання. Однак за су
мою триборства кіровоградці зайняли трете прнвове місце се
ред 17 команд. На перших двох — спортсмени Запоріжжя 
та Дніпропетровська.

Команду готував до змагань інструктор-методист з вироб
ничої гімнастики Михайло Міцель.

В. САВЧЕНКО.

На килимі — юніори
У спортивному клубі «Зірка» відбули

ся облесні змагання з класичної бороть
би серед юьіорів. Перше місце завою
вала команда спортивного товариства 
«Авангард», Другими призерами стали 
представники «Трудових резервів», на 
третьому місці — борці сільського това
риства «Колос»,

На фото: 
один з мо. 
ментів бо
ротьби.

Фото
В. МАЙКОВ* 

ського.

олександрійське міське 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕМ І 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973 РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТІ

електрозварник.
Приймаються юнаки, демобілізовані з 

лав Радянської Армії та дівчата віком 
18 років і старші.

Строп навчання С місяців.
Початок занять з 10 березня 1973 року. 
Іногородні юнаки, котрі гостро потре-

ПЕРЕМОГИ 
ОЦІНЮВАТИМУТЬСЯ 
ПО-РІЗНОМУ

Перемоги п матчах наступ
ного чемпіонату країни з фут
бола тепер оцінюватимуться 
по-різному, повідомили корес
пондента ТАРС в управлінні 
футбола Спорткомітету СРСР, 
Якщо команда доб’ється пе
реваги в рахунку за дев’яно
сто хвилин зустрічі, то вона 
дістане дна очка. Та коли це 
станеться з допомогою призна
ченої після основного часу се
рії пенальті, то в турнірній 
таблиці їй буде записано ли
ше одне очко.

За поразку в усіх випад
ках — нуль.

У своїх вагових категоріях перемогли 
еоангардівці О. Денисенко, М. Бондарев, 
А. Лешкович, А. Посунько, В. Коваленко, 
В. Момот, представники «Буревісника» 

Г. Федоров і В. 1 угин, борець з «Трудо
вих резервів» В. Ласка та М. Бугайов 
(ДСТ «Колос»),

і | И я п Иі і іііиі ііии — jxihmju.- іштіїа

бують, забезпечуються гуртожитком. 
Стипендія 30 карбованців.

Адреса училища: м. Олександрія, сели
ще Жовтневе, вул. Вату ті на, 1, міське 
професійно-технічне училище № 1.

ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

прийом учнів для підготов
ки кваліфікованих кадрів 
робітників залізничного 
транспорту з таких спеці
альностей:

Електромонтери по мон. 
тажу і експлуатації кон
тактних мереж і високо
вольтних ліній електропе
редач залізниць. Строк 
навчання 1 рік (юнаки з 
освітою 10 класів, віком не 
люлодше 17,5 років).

Чергові по станції IV— 
V класів, Строк навчання 
1,5 року (дівчата і юнаки 
з середньою освітою, ві
ком не молодше 17 ро
ків).

Вступники повинні осо
бисто подати такі доку-

ОГОЛОШУЄ

менти: заяву на ім я ди
ректора училище, свідо
цтво про народження, до
кумент про освіту, харак
теристику зі школи чи міс
ця роботи, довідку з міс
ця проживання і склзд 
сім'ї, автобіографію, до
відку г.ро стан здоров’я 
(форма № 286), 6 фото
карток розміром 3X4 см.

Всі вступники під час 
подачі документів за на
правленням училища про
ходять медичну комісію 
в Знам’янській залізничній 
поліклініці.

Учням виплачується сти
пендія в розмірі, установ
леному для учнів третього 
курсу технікумів, а відмін-

никам навчання —• підви
щена стипендія, вихованці 
дитячих будинків, сироти 
і діти інвалідів першої і 
другої груп приймаються 
на держзабезпечення.

Ті, хто закінчив училище, 
направляються на роботу 
за спеціальністю на під
приємства Одесько-Киши
нівської залізниці і корис
туються всіма пільгами 
робітників залізничного 
транспорту.

Початок занять з 1 квіт
ня 1973 року.

Адреса училища: м. Зна
м’янка, вулиця Рази Люк* 
сембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

НОВЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
зі строком навчання 3 роки
маляри, штукатури, лицювальникн-плитковики-мО- 

заїсти, слюсарі-сантехнікм, монтажники по монтажу 
стальних та залізобетонних конструкцій, електрогазо
зварники, слюсарі будівельні, столяри будівельні; 
• На ці спеціальності приймаються юнаки та дівч-ЇТа з осві
тою 8 класів. Зараховані до училища мають можливість на
вчатися в 9—10 класах денної школи,-що діє на базі учи
лища, . . .. ■

Зі строком навчання 2 роки:
столяри-теслярі, маляри-штукатурн, монтажники 

коиструкцій-електрозварники, монтажники конструк- 
цій-муляри, слюсарі-монтажникн но загальномонтаж- 
них роботах та обладнанню загального призначення, 
електрогазозварники, покрівельники-ізолювальники 
но гідроізоляції.

Учні з середньою освітою, які вступили на ці спеціальності, 
навчаються за скороченими Програмами і одержують' стипен
дію в розмірі 23 карбованці 50 копійок, учні з восьмирічною 
освітою знаходяться на повному державному забезпеченні,

зі строком навчання 1 рік:
маляри, штукатури, теслярі, мул яри, лицювальни- 

ки-плитковики-мозаїсти, монтажники конструкцій, 
трубоукладачі.

До учнлиша приймаються особи віком 15 років І 
старші.

Демобілізовані воїни навчаються за скороченою програмою 
I одержують стипендію в розмірі 75 карбованців на місяць. 
Всі учні забезпечуються гуртожитком. Під час' виробничої 
практики.учні одержують33 проценти від заробленої суми.

Початок занять 1 вересня 1973 року, а для демобілізованих 
э лап Радянської Армії та десятикласників з 15 числа що
місяця, по мірі комплектування груп.

Вступники подають такі документи: заяву на ім’я дпрск« 
тора, автобіографію, паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідку з місця прожнвапня, характе
ристику, б фотокарток (1x3),• довідку про. профілактичні щеп
лення. >

Адреса училища: м. Олександрія, вул. Нагорна, 
їхати автобусом <А» до зупинки «ОМПТУ № 7».

ДИРЕКЦІЯ.

Тії Ниша адреса і телефони
--------- -—■■ • ' ............................ .. ..........■І>,^, , - .................. ..........

316050, ГСП„ Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36» 
Іелефони: відповідального секретаря та еіДДіяу 

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,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу,

«молодоп КОММУНАР» « 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград,

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

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

ПОГОДА
Впень 1 березня по тери

торії області і міста Кірово
град.» передбачається мінлп- 
ии хмарність, у північних 
районах місцями невеликий 
сніг. Вітер північно-західний 
5—У чеірів на секунду. Тем
пература повітря по області 
мінус 1 — плюс З,

Б К 00568, Іадежс 61J 97, Зам. № 13087. Тираж 58 600.

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П'ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ. 

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
ТелсвізнІ вісті. (К). 11.15 —«
Телевіізйяий фільм «Перед* 
мова до професії». (К). 
11.35 — «Шкільний екран»; 
Українська література для уч
нів 10-го класу. (К). 12.15 —• 
«В авангарді колективу». (К). 
12.30 — Художній фільм «Не
підсудний». (К). 10.20 — «На
ука — сільському господар
ству». (ЛІ). 18.5(1 — «об'єк
тив». Передача для фотолю
бителів. (М). 17.15 — Для
школярів. «Турнір допитли
вих». (М). 18.00 — Рекламо,
оголошення. (К). 18.30 — Ко
льорове телебачення. «Сонеч
ко*. (К). 19.00 — Інформацій
на проірпма «Вісті*. (К), 19.40
— «Чиста криниця». (Львів). 
20.43 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Вогнище безсмертя». (К).
23.10 — Вечірні новини. (К).

СУБОТА, З БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко
льорове телебачення. Гім
настика для всіх, (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Інтерба
чення., «Співав заслужений 
артист УРСР ЛІ. Кондратюх»; 
(К). 10.15 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний доку- її 
ментальний фільм «Радянська , 
Литва». (Л\). 11.15 — Релор- -
таж «Весні назустріч». (М). 
11.45 — «Життя танцю». (ЛІ).
12.30 — «Актуальні проблеми 
науки І культури». (ЛІ), 13.00
— Концсрт-звіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
Полтавської області. (К). 14.00
— Для дітей. «Павлнські каз
ки». (Кіропогр<тд на Республі
канське телебачення). 14.15 — 
«Пошук». (М), 14.50 — Кольо
рове телебачення. Прем'єра 
телевізійного документальної о 
фільму «.Мирні дні Бангла
деш». (М). 15.30 — «Музичні 
зустріч:». Кольорове телеба
чення. (М). 10.00 -• Поіита 
програми «Здоров’я*, (М).
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(ЛІ). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «У світі тварин». 
(ЛІ). 15.00 — Новини, (М).
13.10 •- «Пісня-73». (М). ін.4(1
— Чемпіонат світу з фігурно-, 
го катання. Спортивні ганці. 
Довільна програма. Кольорово 
телебачення. (Передача з 
Братислави). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольораае 
телебачення. Художній фільм 
«Місія в Кабулі». Перша се
рія. (Л1). 22.4 0— Концерт. (М). 
23.25 -- Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. І3.(>9 -» 
♦ Кінострічки минулих рокіу». 
(ЛІ). 14.15 — Телефільм «Ми. — 
Харків». (К). 11.40 — «Слово 
передовикам буряковогр ла
ну*. (К). 15.40 — «Люди, я 
любив вас». До 70-річчя з дня 
народження Ю. Фучіка. (К). 
16.10 — Тиждень музики для 
дітей та юнацтва. «Компцзи- 
торн — дітям», (Одеса). 17.00 
— Мультфільм, <К). 17.20 —
Народний тслсуніверсшст. 
(К). 17.50 — «Київська пано
рама». (К). 18.35 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.03 — Художній фільм «Хід 
білої королеви». (К). 20.40 —> 
«На добраніч, діти!», .(К)« 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Творчий вечір солістки 
Одеського театру опери та 
балету і’. Сергіенко. (Одеса)« 

“22.80 — Вечірні иоаннк, (К).
НЕДІЛЯ, 4 БЕРЕЗНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 - Рай
кова гімнастика для дітей. 
(М). 0.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення« 
Для школярів. «Будильник», 
(ЛІ). 10.С0 — Для воїнів Ра
дянської Армії 1 Флоту- (М)« 
19.30 — «Музичний кіоск». <М), 
11.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з фігурно
го катання. Чоловіки. Довіль
на програма. (Передача з Бра- 
тіславн). 12.15 — «Людина і 
закон». (М). 12.45 — Художній 
фільм «Дитинство Горьиого». 
(М). 14.20 — «Літературні зу
стрічі». (М). 15.00 — Тиждень 
музики для дітей та юнацтва, 
«Піонерська пісня». (До
нецьк). 16.00 — Кольорове те
лебачення. «Клуб кінбподоро- 
жей», (М). 17.00 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. По- 
калові виступи. (Передача ї'Г* 
Братіслави). В перерві — по-' ■ 
вини. (М). 20.00 — «Докумен
тальний екран», (М).‘ 21.00 — 
Проірама «Час», (М).‘ 21.30 -* 
Кольорове телебачення, Ху** 
дожній фільм «Л11і.ія:в Кабу
лі». Друга серія. (М). 23.05--? 
Зимовий відкритий чемпіонат 
СРСР з легкої атлетики, (М). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 14.20 -л 
Тележурнал «Скарби народу». 
(К). 15.00 — «Сільська годи« 
па». (М). 16.00 *- «Література 
1 сучасність». (К). 17.05 — Ху
дожній фільм «Кочуючий 
Йіонт». (К). 18.30 — Толе-

льм «Полюси недоступнос
ті». (К). 19.00 — «На мери
діанах України». (К). 19.30 -*• 
Коицерт-зпіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
Миколаївської області. В не» 
рерві — «На добраніч, діти!»’'. 
(К). 22.30 — Вечірні нови
ни. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1662-1p
	1662-2p
	1662-3p
	1662-4p

