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СЯГНЕННЯМИ НАУКИ,.ТЕХНІКИ І 

КУЛЬТУРИ! БУДЬТЕ АКТИВНИМИ 

БОРЦЯМИ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ РІ

ШЕНЬ XXIV З’ЇЗДУ КПРС!
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ДО 1 ТРАВНЯ 1973 РОКУ
1. Хай живе 1 Травня — день міжнародної солідар- 

. ності трудящих у боротьбі проти імперіалізму, за мир,
демократію і соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево

люційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби тру
дящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу со
ціалізму і комунізму!

4. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бо
ротьби за втілення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС, 
активними організаторами і вихователями мас!

5. Трудящі Радянського Союзу! Активно боріться за 
здійснення рішень XXIV з’їзду партії, за дальше зміц
нення економічної і оборонної могутності нашої Батьків
щини!

6. Слава великому радянському народові — будівни
кові комунізму!

7. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

9. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

10. Хай живе союз робітничого класу і колгоспного 
селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-політична єд
ність радянського суспільства!

11. Хай живе інтернаціональна єдність і братерська 
дружба народів СРСР — велике завоювання ленінської 
національної політики КПРС!

12. Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — випробуваний авангард робітничого класу, всього 
радянського народу!

13. Хай живуть Ради депутатів трудящих — органи 
справді народної влади! Хай розвивається і міцніє со
ціалістична демократія, ще вище підноситься авторитет 
і активність депутатів Рад, шириться участь трудящих в 
управлінні державою!

14. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну 
участь у виборчій кампанії! Оберемо до місцевих 
Рад депутатів трудящих кращих представників робітни
ків, колгоспників, інтелігенції!

Хай живе непорушний блок комуністів і безпартійних!
15. Радянські профспілки! Поліпшуйте організацію 

і підвищуйте дієвість соціалістичного змагання! Ширше 
залучайте трудящих до управління виробництвом!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

16. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк
систсько-ленінським ученням, досягненнями науки, тех
ніки і культури! Будьте активними борцями за здійснен
ня рішень XXIV з’їзду КПРС!

17. Хай живе Ленінський комсомол — передовий за
гін молодих будівників комунізму!

18. Хай живуть радянські жінки — активні будівники 
комуністичного суспільства!

19. Радянські воїни! Добивайтеся нових успіхів у бо
йовій і політичній підготовці, будьте пильні, надійно 
охороняйте мирну творчу працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР — надійний 
щит соціалістичної Батьківщини!

20. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріться 
за дальше піднесення соціалістичної економіки — ос
нови могутності Батьківщини і неухильного зростання 
добробуту народу!

Ширше розгортайте соціалістичне змагання за успіш
не виконання завдань третього, вирішального року п’я

тирічки!
' 21. Слава передовикам соціалістичного змагання, які 
показують зразки комуністичного ставлення до праці!

22. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся еисокої 
продуктивності праці та ефективності виробництва, суво
ро додержуйте режиму економії, прагніть дати про
дукції більше, кращої якості, з меншими затратами!

23. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності країни! 
Добивайтеся якнайшвидшого осноєння нових потуж
ностей, прискорення технічного прогресу!

Ширше шлях новій техніці і прогресивній технології!
24. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск і 

оновлюйте асортимент товарів народного споживання, 
поліпшуйте їх якість і знижуйте собівартість!

25. Працівники будівництва! Наполегливо добивайтеся 
своєчасного введення в експлуатацію нових об'єктів! Бо
ріться за підвищення якості і зниження вартості будів
ництва!

26. Працівники транспорту і зв’язку! Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв’язку! Всемірно 
поліпшуйте обслуговування народного господарства, 
повніше задовольняйте запити радянських людей!

27. Працівники промисловості і сільського господар
ства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу колгоспів і 
радгоспів! Прискорюйте темпи електрифікації, ком
плексної механізації і хімізації сільськогосподарського 
виробництва, меліорації земель!

28. Колгоспники і працівники радгоспів! По-господар
ському використовуйте землю, техніку, трудові і мате
ріальні ресурси! Збільшуйте виробництво і продаж дер
жаві продукції землеробства і тваринництва, знижуйте 
її собівартість!

29. Сільські трудівники! Ширше розгортайте соціа
лістичне змагання на полях і фермах! Вище якість весня
них польових робіт! Добивайтеся високого врожаю в 
третьому, вирішальному році п’ятирічки! Наполегливо 
беріться за підвищення продуктивності тваринництва!

30. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і комунального господарства! Підвищуйте 
культуру обслуговування радянських людей, повніше і 
краще задовольняйте їх запити!

31. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за комуніс
тичне ставлення до праці! Зміцнюйте дисципліну і ор
ганізованість! Свято бережіть і примножуйте суспільну 
власність!

32. Працівники народного господарства! Наполегливо 
оволодівайте економічними знаннями, сучасними мето
дами господарювання і управління! Активніше впровад
жуйте у виробництво наукову організацію праці, пере
довий досвід, найновіші досягнення науки і техніки!

33. Трудящі Радянського Союзу! Всіляко підвищуйте 
роль трудових колективів у комуністичному вихованні, 
дальшому розвитку трудової і громадської активності 
кожної ЛЮДИНИІ

34. Радянські вчені, конструктори, інженери, техніки, 
винахідники і раціоналізатори! Всіляко прискорюйте на
уково-технічний прогрес, зміцнюйте зв’язок науки з 
виробництвом! Добивайтесь якнайшвидшого впровад
ження в народне господарство досягнень сучасної на
уки і техніки!

35. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор партійності і народності радян
ського мистецтва, вдосконалюйте художню майстер
ність, віддавайте свої здібності вихованню будівників 
комунізму!

36. Працівники вищої і середньої школи! Всіляко під
вищуйте якість навчання, вдосконалюйте підготовку спе
ціалістів для народного господарства! Виховуйте підро
стаюче покоління в дусі комуністичної моралі, свідомо
го ставлення до навчання і праці!

37. Працівники охорони здоров’я і фізичної культури! 
Поліпшуйте медичне обслуговування населення, актив
ніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

33. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими навич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за справу 
Леніна, за комунізмі

39. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському авангар
дові робітничого класу І всіх трудящих, стійким борцям 
проти імперіалізму, за мир, демократію, національну 
незалежність і соціалізм!

40. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів усьо
го світу на непохитній основі марксизму-ленінізму І 
пролетарського інтернаціоналізму!

41. Братерський привіт народам соціалістичних країні 
Хай розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
історичне завоювання міжнародного робітничого кла
су, вирішальна сила в антиімперіалістичній боротьбі, 
оплот миру, демократії і соціального прогресу!

42. Трудящі соціалістичних країн! Боріться за зміцнен
ня дружби і єдності, за дальший розвиток братерських 
взаємовідносин! Будьте пильні до підступів ворогів со
ціалізму!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
43. Братерський привіт робітничому класові капіта

лістичних країн!
Хай живе міжнародний робітничий клас — найпере- 

довіший революційний клас сучасності!
44. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 

кайдани, борються за зміцнення незалежності і соціаль
ний прогрес своїх країн!

45. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн які борються проти імперіалізму і расизму, за 
свободу і національну незалежність!

46. Хай міцніє могутній союз революційних сил — 
світової системи соціалізму, міжнародного робітничого 
руху, борців за національне і соціальне визволення на
родів!

47. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
за соціалізмі

Свободу в'язням капіталу!
48. Братерський привіт героїчному в’єтнамському на

родові, який здобув історичну перемогу над силами 
імперіалістичної агресії!

Хай живе радянсько-в’єтнамська дружба!
Мир, свободу і незалежність усім народам Індоки

таю!
49. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі за 

ліквідацію небезпечного вогнища війни на Близькому 
Сході і усунення наслідків ізраїльської агресії проти 
арабських держав!

50. Народи арабських країн! Зміцнюйте єдність і згур
тованість усіх революційних, національно-демократич
них сил у боротьбі проти імперіалізму і реакції!

Хай живе і міцніє дружба між народами Радянського 
Союзу і арабських країн!

51. Народи європейських країн! Боріться за перетво
рення європейського континенту в район міцного миру, 
безпеки і плодотворного співробітництва між держава
ми! Викривайте підступи сил реакції та реваншизму^ — 
ворогів розрядки міжнародної напруженості!

52. Народи світу! Добивайтеся, щоб незастосування 
сили стало законом міжнародного життя, а ядерну 
зброю було заборонено навічно! Боріться за загальне 
і повне роззброєння, за зміцнення міжнародної без
пеки!

53. Хай жиеє ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика миру і дружби народів, згурту
вання всіх сил, які борються проти імперіалізму, реак
ції і війни!

Хай переможуть ідеї програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом КПРС!

54. Хай міцніє і процвітає наша велика Батьківщина — 
Союз Радянських Соціалістичних Республік — оплот сил 
миру, демократії і соціалізму!

55. Під прапором марксизму-ленінізму, під керівницт
вом Комуністичної партії — вперед до перемоги ко
мунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ЗЕЛЕНИЙ
ПАТРУЛЬ
КУКУРУДЗИ

Що головне для нас, учнів? На 
не питання, не замислюючись, від
повість кожен учень нашої школи. 
Безумовно — це знання. Відмінні 
знання — наш учнівський внесок 
у звершення справ третього, вирі
шального року п’ятирічки. Але ві
домо, що без праці немає міцних 
знань, та й саме оточення сіль
ської школи вимагає, щоб зміц
нення наших знань відбувалося 

саме через активну участь у гро
мадському, виробничому житті 
колгоспу. І тому ми, учні Богда- 
нівської середньої школи імені 
В. І. Леніна вирішили взяти під 
свій контроль вирощення куку
рудзи у нашому господарстві.

Судіть самі: кожного року у 
колгоспі на кукурудзі гуляють 
цілі рядки, бо не посходять росли
ни. А подекуди зустрічаємо кущ 

тільки через гніздо, а метрів 2— 
З — голе поле. Ми запитували 
механізаторів, чому так? Виявляє
ться, насіння не зійшло.

Взявши сходи під свій конт
роль, перевіримо кожен рядок і 
ініздо, а де виявимо пусті місця, 
встановимо прапорці. Найближчи
ми днями проведемо підсаджен
ня. Думаємо, буде добра поміч 
кукурудзівникам колгоспу.

Закликаємо всіх піонерів, ком- 

сомольців, учнівську молодь Ю’ро- 
воградщинн створити в кожній 
школі загони зелених патрулів ку
курудзи, що буде нашим, учнів
ським внеском у боротьбу за 
100-центнерні урожаї качанистої, 
внеском у вирішальний рік п'яти
річки.

Учні Богданівської СНІ 
Ім. В. І. Леніна Знам’ян- 
ською району.



------2 стор,— „М'ОЛОДИЙ КОМУНАР“----------
_______—17 квітня 1013 року

IV ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ Украї- 
ни підкреслив важливу роль 

штабів і загонів «Комсомольсько
го прожектора» у виявленні ре
зервів виробництва. Особливо 
зросла ця роль нині, коли вони 
включилися у Всесоюзний рейд по 
ліквідації втрат робочого часу і 
ведуть рішучу боротьбу за еконо
мію і бережливість.

На жаль, на Кіровоградському 
заводі «Більшовик» ще розкачую
ться. Вже третій місяць секретар 
комсомольської організації Ля
шенко готується до захисту дип
ломного проекту, а його заступник 
Дротман, замість того, щоб акти
візувати роботу, чекає повернення 
секретаря. «Прожектористи» теж 
чекають, бо за два місяці не ви
пустили жодного номера, а, зна
чить, і не провели жодного рейду.

Разом із начальником штабу завод
ського «КП» Ганною Пасічник пере
глядаємо «Історію» «КП». Так, були і 
добрі справи, починання. Під час одно
го з рейдів помітили, що в цеху за
мість гальма використовують дерев'яні 
кілки. Спосіб — далеко не оригіналь
ний. «Прожектористи» допомогли. Про
водили рейди-перевіркя «Ціни робочу 
хвилину», випускали «Блискавки».

Тож не зовсім затух проміні» 
«І<П», але й не горить, так собі, 
тліє, бо робота проводиться не ре-

З МАЙСТЕРНІ—В ПОЛЕ
Ранком над Ульяновкою висить тиша. 1 ко

ли Олександр Костнльов йде на роботу, то чут
но, як на околицях селища гудуть трактори. 
Інколи Олександру здасться, що трактори ста
левим басом промоаляїоть йому, шліфупальн ч- 
ку: «Спасибі, спасибі». Обганяючи робітника,
сигналять машини. В їх пронизливих сигнала» 
йому вчувається: «Щиро дякую».

І недарма здається. Олсгсандр Костнльов, 
як і його друзі із майстерні районного об’єд
нання «Сільгосптехніки» комсомолець Володи
мир Кушнарьов, досвідчені робітники Іван 
Микитович Железняк, Василь Олексійович Ярем
чук та Інші чимало зробили, щоб хлібороби ра
йону зустріли весну на всеозброєнні.

Зокрема, для прискорення ремонту організу
вали реставрацію близько 50 найменувань різ
них гостродефіцитних деталей. Олександр Ко- 
стильов навчився вміло реставрувати шатуни до 
автомобіля сГАЗ-51». Пристрій для виконання 
цієї операції виготовили умільці майстерні.

0. ЦВЄТАЄВ.

Па фото: шліфувальник О. КОСТНЛЬОВ за 
роботою.

Фото Л. БУДУЛЛТЬЄВЛ.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ

ТЛІЮЧИЙ 
ПРОМІНЬ 
„КП“
гулярно, час від часу Г. Пасічник, 
наприклад, розповіла: «Ми помі
тили, що багато комсомольців 
запізнюються на роботу, зробили 
рейд». Тобто, лише після того, як 
спізнюватися почали вже не оди
ниці, а більше людей. Випустив 
«КП» «Блискавку»... та й забули 
про цс. Одне діло — затримати 
на прохідній тих, хто запізнюється 
на зміну, зовсім інше — вихову
вати свідоме ставлення до праці, 
навчати господарювати.

А як же «прожектористи» борються 
за використання резервів? Штаб «КП» 

неодноразово звертав увагу на цс І 
добився деяких результатів. І все ж, 
цього мало. Скільки на території зе- 
воду валяється металевого брухту, 
який займає чи не більшу її частину 
бракованих деталей! Це — метод. Вів 
ржавіє. А иа заводі навіть не чули про 
двомісячник збору металолому.

Якщо говорити про причини не
задовільної роботи заводського 
штабу «КП», то їх багато. І в 
першу чергу — недостатня увага 
до нього з боку комітету комсо
молу. Робота пущена на само- 
іглнв, займається «КП», по суті, 
одна Г. Пасічник. Низька актив
ність членів комітету комсомолу 
розхолоджує комсомольців і мо
лодь.

Ллє ж, колись треба починати 
працювати «Прожектористам» за
воду «Більшовик», відкладати 
строки нікуди. Прокиньтеся від 
тривалого сну, комсомольські ак
тивісти, запаліть яскраве полум’я 
свого «КП», полум'я, нещадне до 
недоліків, безгосподарності.

А. КОВИРЬОВ.
м. Кіровоград.

У НАШОМУ Будинку
культури, що ВИСО

ЧИТЬ у центрі села, відбу
вається чимало цікавих ве
чорів, але цього, «Хвала 
рукам, що пахнуть хлібом», 
мені не забути.

Відкрив його голова 
імені Куйбншева Д- І- ,Ботяа' 
ренко. Він нагадай історію се
ла, коли біднота І середняцтво 
стали на єдино вірний левія- 

НЕЗАБУТНІЙ
ВЕЧІР
ський шлях, ВІН щиро І тепло 
говорив про людей, що піддя
гали і віддають усі свої сили, 
аби буйними пшеницями вкрива
лися наші степи, щоб був у нас 
запашний, як сонце, хліб. Теп
ло і щиро дякував він ветера
нам, з пошаною говорив І про 
теперішніх передовиків — 
Т, Усик, В. Чечолю, В. Медве
дева, Г. Флорю і Інших...

Я не бачила того поля, 
що родило волош.си й ку
кіль. Зате, працюючи біля 
комбайна, бачила, як лило
ся золотим потоком зерно 
в кузови машин, як запо
рошений бригадир при- 
мчам із току і сказав три 
слова:

— Сорок сім центнерів! 
Стільки дало те п’яте 

поле з гектара.
— Кожен із нас із хви

люванням читав «Думу про 
хліб» О. В. Гітапова. Ми 
шануємо його, як одного з 
учигелів-хліборобів. І нам 
дуже приємно, що про
славленого механізатора 
наслідують і в нашому се
лі, борючись за народну 
святиню — хліб. За пра-

=2

ВАГОН-ЗЕРНОВОЗ
ІІа Крюківському вагонобудівному заводі Полтавської об

ласті виготовлено дослідний зразок вагона для перевезення 
зерна. Нижні люки в ньому відкриваються з допомогою спе
ціального механізму. Розвантаження здійснюється за 4—5 
хвилин, в кілька раз знижується трудомісткість цієї опера-- 
ції. Серійний вупуск нових вагонів почнеться наступного 
року.

(РАТАУ).

святиня 
народу-« 
ЕПЛЗ

цю, за вирощення хліба 
Батьківщина нагородила 
минулого року наших хлі
боробів. Комбайнер М. 5от- 
наренісо нагороджений ор« 
деном Червоного Трудово
го Прапора, а .механізатор 
В. Харковенко — орденом 
«Знак Пошани».

А ось ще зозсім моло
дий механізатор Василі» 
Осипоз піднявся на три
буну.

— Ніби вчора закінчив серед
ню школу, сів на трактор. Пра
цюю, вчуся заочно в сільсько
господарському інституті. Мені 
створено всі умови, хоч і на 
завжди буває легко. Дехто за« 
питуе мене: чи не досить було 
б і середньої освіти? Я думаю 
про завтрашній день, прийде 
час і будемо вирощувати по 
сто центнерів пшениці з гекта« 
ра. От для цього й потрібні 
знання. Наша молодіжно-ком
сомольська ланка вже в цьому 
році боротиметься за сто цент
нерів кукурудзи з кожного гек
тара посіву на площі шістдесят 
гектарів. А як працювати в по
лі хороше. Звертаюсь до юилч*^ 
ідіть до нас! £

З відповіддю виступила 
моя однокласниця, секре
тар комсомольської органі
зації школи Валентина Пол
тавець.

— Живемо й ми думою 
про хліб. Готуємось. І обо
в'язково ввіллємось з тру
дові лави хліборобів,

Т. МИЦУЛ, 
комсомолка, учениця 
Панчівської середньої 
школи Новомиргород- 
ського району.

жя- ~ ------- І | ИНЯ—

І

І

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
У книжковий магазин «Технічна І сільськогосподарсь- 

ська книга» надійшли нові видання, які, безумовно, стануть 
у пригоді і спеціалістам, і широкому колу читачів.

Велику допомогу виноградарям подасть книга Д. Ковален
ка «Механізація у виноградарстві».

Інтерес у спеціалістів сільського господарства викличе 
книга Н. Каплаповича «Транспортные работы на уборке». В 
Мін дано основні відомості про підготовку різноманітних 
сільськогосподарських машин І регулювання їх в процесі 
виконання польових робіт.

На учнів профтехучилищ і механізаторів, які бажають під
вищити свій технічний рівень, розраховані книги «Прилади 
системи живлення та гідросистеми тракторів, автомобілів, 
Комбайнів» Г. Чеха, «Пособие комбайнера» М. Портнова.

Видавництво «Колос» випустило у 1972 році книгу «Сельс
кохозяйственная светотехника» (автори І. Свінтицькнй, Ю. 
Жилінськнй), яку можуть використати у своїй роботі СІЛЬ
СЬКІ електрики. Повинна зацікавити читачів і книга «Профі
лактика травматизму в сільськогосподарському виробницт
ві» Г, Лисенка та І. Скорохода.

Г. ЩЕРБАК, 
продавець магазину «Технічка ї сільськогоспо- 

. дарська книга».

В області завершується 
сівба цукрових буряків. Щоб 
Одержати 262 ' Центнери со« 
лодкнх коренів на круг, тру
дівники полів постаралися 
провести сівбу в оптимальні 
строки.

На фото: один з передовик 
сівальних агрегатів — агре
гат Сергія Козенка з кол
госпу Імені 40-р1ччя Жовтня 
Бобринецького району. Що
дня вік засівав на 1—2 гекта« 
рн більше норми.

♦ото 
А. БУДУЛЛТЬЄВЛ,

от® відповідей па сто запитань 

'Ж?у ПОСТАНОВІ ЦК КПРС «Про по-
& ліпшепня економічної освіти тру

дящих» підкреслюється, що на сучасно
му етапі комуністичного будівництва з 
його високими темпами науково-техніч
ного прогресу, якісними змінами в еко
номіці виробництва і характері праці не
впинно зростають вимоги до економіч
ної освіти кадрів, широких мас трудя
щих. Економічна підготовка виступає як 
важлива умова підвищення наукового 
рівня господарювання, росту ініціативи, 
активності трудящих в управлінні ви
робництвом, в здійсненні накресленої 
XXIV з'їздом КПРС програми розвитку 
народного господарства. Вся наша тру
дова діяльність, навіть вільний час зв’я
зані з економікою. Вона повсюди — в 
промисловості, в сільському господарст
ві, в сфері побутових послуг і т. д. Еко
номіка ставить перед кожною людиною 
вимоги— розумно господарювати, умі« 
ти рахувати і знаходити найбільш пра
вильне рішення виробничих питань. ■" " 

Кожному потрібці економічні знання, 
Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І.

Брежнєв, виступаючи на XV з’їзді 
ВЛКСМ говорив: «Помилково думати, 
ніби з економічними законами мають 
Справу тільки майбутні вчені та керів
ники. Ці закони, якщо їх зрозуміти пра
вильно, диктують логіку поведінки не 
тільки адміністратору, інженеру, вчено
му, техніку, але й кожному рядовому 
робітникові, колгоспнику».

Велику допомогу юнакам та дівчатам, 
що вивчають економік}' в гуртках, шко
лах, семінарах і народних університетах 
надасть невелика книга «Молодому ро
бітникові про економіку», що вийшла 
недавно у видавництві «Молода гвар
дія». Книга підготовлена співробітника
ми кафедри політичної економії Вищої 
комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ 
під керівництвом доктора економічних 
наук професора Л. В. Мойсегва. Напи
сана дохідливо, книга містить сто відпо
відей иа сто запитань. Молодий читач 
знайде в ній відповіді на багато важли
вих питань економіки соціалізму. По
сібник, що пропонується читачам, не 
може претендувати па повне викладен
ня програми курсу політичної економії 
або галузевої економіки. В ній у скоро?. комуністичні і формування 
ченій і популярній' формі викладено, днин, 
зміст основних категорій; і закономірно/ 
стен розвитку соціалістичного суспіль
ства.

Важко віддати перевагу якійсь групі 
відповідей на питання, що вміщені в 
рецензованій книзі. Кожна з них — це 
цікаві відомості про конкретні економіч
ні категорії або характеристику різних 
сторін виробничих відносин соціалістич
ного суспільства. Перші запитання зна
йомлять читачів з поняттям «економі
ка», яка за висловом Леніна стосується 
«найглибших основ щоденного людсько
го життя», являє собою основу, на якій 
виникають і зберігаються, якою насичу
ються і під дією якої розвиваються всі 
інші сторони життя суспільства.
О ИКЛИКАЮТЬ інтерес питання, з 

яких дається характеристика еконо
міки розвинутого соціалістичного су
спільства, В популярній формі автори 
показують, що процес виникнення і роз* 
витку_ соціалізму включає в себе пере
хідний період від капіталізму до соціа
лізму, період перемігшого соціалізму і 
період розвинутого соціалізму, який з 
точки зору внутрішніх завдань є періо
дом створення матеріально-технічної ба
зи комунізму, поступового переростання 
соціалістичних виробничих відноснії у 
КОМ\ГгТ ІСТИННІ ! гКлп аг <го НОВОЇ ЛЮ*

• . ' • : ’ • у ; * . _

Особливої уваги заслуговують питая- 
пя, в котрих показано участь молоді в 
народному господарстві СРСР. Тепер

молоді робітники віком до ЗІ років 
складають 54 проценти всіх зайнятих у 
промисловості, 61 процент у будівництві 
та 47 — на транспорті. Із 930 тисячна* 
уковпх працівників країни кожний чет
вертий — комсомольського віку. Ці і 
багато інших цифр, наведених у книзі, 
з великою переконливістю підтверджу
ють слова тов. Л. І. Брежнєва про^с. 
Що «важко навіть уявити собі таку^Зк' 
ляпку господарського і культурного^^ 
дівництва, де не знаходила б застосу
вання енергія, творчість і дерзання ком
сомольців».
ВЕЛИКЕ МІСЦЕ в рецензованій кни

зі автори відводять висвітленню 
основних завдань економічної політики 

виходять з рішень XXIV 
з’їзду партії. Оскільки здійснення вели
ких зав^а!іь пової п’ятирічки в переваж- 
ній мірі залежить від ефекти злості гро
мадського виробництва, ряд питань по
казують, що таке ефективність вироб
ництва. чому її підвищення стало на 
сучасному етапі стержневою проблемою 
і які шляхи підвищення ефективності в 
новій п’ятирічці. В окремих питаннях 
розкривається вплив продуктивності 
праці на ефективність виробництва Ав
тори показують шляхи підвищеппя про
дуктивності праці иа основі росту тех
нічного рівня виробництва і поліпшення
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ЗАШУМИТЬ ЗЕЛЕНЕ ЛИСТЯ ПРИРОДА І ТИ

З стор.
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' Україна — край зелені і садів. Тут 
^Здавна шанували людей, котрі садили і 

вирощували дерева, залишали добру 
ігадку про себе.

У Павлиській середній школі імені 
В, О. Сухомлинського є хороша давня 
.Традиція: на початку навчального року 
Першокласники йдуть до найстарішого 
дуба, збирають жолуді. А навесні з них 
вирощують саджанці і насаджують ду
бовий гай.

Цієї весни кожен маленький школяр 
посадить дуб, яблуню, кущ винограду 
па честь найдорожчих йому людей: ма
тері, батька і, обов’язково, на честь 
8агиблих воїнів.

День весняного деревонасадження стає в 
школі справжнім езятом. У гості до учнів при
ходять наншановвіші люди села — літні.кол
госпники. Найстаріший з них той, хто сімде
сят років тому посадив у селі дубок, кладе на 
стіл сімдесят жолудів і звертається до дітей:

— Виростити^ дерево не легко. Тут потрібні 
велике терпіння І наполегливість. Добре поду
майте, перш ніж братися за цю справу, чи го
тові ви до цієї праці. Кожен, хто візьме зі 

. столу жолудь, повинен перед нами і своїми 
товаришами дати обіцянку: дерево буде виро
щене.

І ось вже в пухку землю один за ОД
НИМ лягають жолуді, щоб через кілька 
років зашуміло листя молодих дубоч-

кі8. А трохи далі виростуть яблуні, 
вишні, сливи... Учні саджають дерева 
дружби, які стануть згадкою про ті не
забутні шкільні роки, товаришів.

Прекрасна людина, видатний педагог 
В. О. Сухомлияськнй писав колись: «Я 
переконаний: минуть роки, відцвітуть 
весни моїх вихованців... і кожен згаду
ватиме своє дитинство, і перед очима 
його поставатиме весняне цвітіння буз
кового гаю, блакитне небо, золота пше
ниця, скіфські могили... І заб’ється час
тіше серце людини, ще радіснішим, ще 
дорожчим стане той куточок безмежної 
Батьківщини».

І юні любителі природи з Павлиіпа, 
ідучи зі стін школи, роз’їжджаючись в 
різні куточки країни, пам’ятають иі 
слова, залишають часточку своєї душі 
в рідному селі, в тих деревах, які вони 
колись посадили.

В. ШАХНЕНКО, 
заступник директора по навчальній 
частині Калмазівської восьмирічної 
школи, аспірант кафедри педагогі
ки Одеського державного педінсти
туту ім. К. Д. Ушияського. 
Вільшанськин район.

В Кіровоградському льотно-штур ханському уч.ілнщі триває огляд художньої самодіяльнос
ті, присвячений X Всесвітньому фестивалю молоді і студентів. Свою майстерність демонструють 
Окремі виконавці, хорові, танцювальні колективі.

Фото курсанта Б. ТАХТУБЛЄВА.

U А КІРОВОГРАДЩИНІ 
"* мало знайдеться лю
дей, які б не знали Софію 
Яківну. Точніше — но бу
ли знайомі з нею. Одних 
вона вчила, Інших — ліку
вала. Уявіть собі, якби 
хтось віз облік, число лю
дей, яких прийняла Софія 
Яківна, вилився б у міль
йон. Не віриться? Але це 
справді так. Адже Софія 
Яківна Іванова вже 42-й 
рік працює лікарем. З них 
більше тридцяти — рент
генологом.

Робота в цієї категорії лікарів 
— специфічна. В них, як ніде 
більше в медицині, заведена 
норма. 41-го пацієнта повинен 
просвітити лікар - рентгенолог 
за час прийому. Л коли вра
хувати те, що Софія Яківна 
пройшла всю війну, то яскра
во постане картина роботи 
рентгенолога у польовому гос
піталі. По сотні, а то й більше 
поранених доводилось прий
мати. Там було — не до норм.

Закінчилась війна, і Со
фія Яківна знову на сво
єму посту — єдиний рент
генолог на всю третю мі
ську лікарню. Знову робо
ти непочатий край. А в 
лікарні всього - на-всього 
один рентгенапарат, Спро
буй, зроби що-небудь, ко
ли треба не лише просві
чувати, а й лікувати хво
рих. Ось тоді й народилась 
у Софії Яківни ідея — 
будь-що. а дістати універ
сальний апарат, або пере
конструювати наявний.

Тепер навіть важко уяви
ти, скільки сил і енергії 
затратила вона разом зі 
своїм покійним чоловіком^ 
—- хірургом, головним лі
карем, але добилась сво
го — простий діагностич
ний апарат з механічним 
випрямлячем переоблад
нали на універсальний, 
яким можна було і просві
чувати, і робити знімки, 
і лікувати.

Відбулось чудо! Справжнє 
чудо. Люди вже не шукали 
спасіння за тисячі перст. їх 
вперше на КіровоградщинІ по
чала лікувати Софія Яківна

на місці. Рай шкіри, гуоіі ви
ліковувала повністю. Ллє Лі
кар не заспокоївся на цьому. 
Вона починає (зпопу ж таки 
вперше в нашому краї) запро
ваджувати лікування радієм. 
ЦЯ ГЕРОЇЧНА жінка на 

кожному кроці і в 
мирні дні ризикувала сво
їм життям. Адже робота 
з радієм ■— цим найбільш 
радіоактивним елементом 
— з примітивними на той 
час засобами захисту —- 
це подвиг. Та їй було не до 
себе. Перед нею були 
тільки хворі. Вони диви-тільки хворі.

ТРУДОВЇ
СТЕЖКИ
ВЕТЕРАНІВ

лись на неї. І в тих погля
дах можна було прочита
ти благання.

В (018 році Софія Яківна до
сипається відкриття промене
вого відділення на 35 ліжок і 
починає систематизоване, нау- 
ковообгруитовапс лінування 
хворих. Треба сказати, що в 
рентгенологи охочих Суло не
багато, оскільки робота вип
итається шкідливою. І Софії 
Яківні треба було вести (крім 
всього) надзвичайно велику 
агітаційну роботу. 1 чим біль
ше вона повторювала: «Зрозу
мійте, рентгенологія — єдина 
галузь медицина, без якої ні
хто ко обійдеться. Хірургія, 
ортопедія, педіатрія, терапія, 
ревматологія.. чи можуть во
ни існувати без рентгену?*, 
тим більше сама закохувалась 
у цю справу.

Коли Софія Яківна почи
нає розповідати про свою 
роботу, вона якось враз 
перевтілюється. Де тільки

ЯММЯМКЖ*'!

беруться а неї ті слова | у 
порівняння, ота описовість, 
з якою вона асе це подає.

Саме цим, мабуть, і по
яснюється те, що на сьо
годнішній день рентгено
логи всіх районних ліка
рень Кіровоградщини (за 
декількома лише винятка
ми) — вихованці Софії 
Яківни Іванової —• облас
ного рентгенолога. 258 лі
карів - рентгенологів, 274 
лаборанти підготувала во
на.

ЗАРАЗ Софія Яківна за
відує обласним рент

генологічним відділенням. 
У неї сім лікарів - рентге
нологів — сім її вихован
ців, помічників.

Лагіднл І ніжна ця жінка 
а погоджені з колегами, паці
єнтами. Дивлячись на її робо
ту, переконуєшся у вірності 
виразу: «Справжній лікар, 
той, який лікує словом, від 
якого хворий виходить здоро- 
ОІІМ».

Хтось із письменників 
сказав: «Лікарі хороші лю
ди, але краще з ними 
справи не мати». Бо, чо
мусь, прийнято з лікарем 
говорити тільки про хворо
би. Можливо, це й так. 
Але про Софію Яківну 
цього на скажеш. З пер
шого знайомства з нею 
хочеться говорити «як на 
духу». Бо вона розвіває 
невеселі думки, дасть по
раду с запутаних життє
вих ситуаціях. Та й просто 
цікаво з нею поговорити, 
посперечатись, обговори
ти новий фільм, виставу. 
Тому й не закриваються 
вечорами двері у 
заходять сусіди, то 
мі.

І коли, нарешті 
Яківна залишається 
моті, вона поринає 
ги. Скільки їх у неї? Важ
ко перерахувати, як важ
ко перерахувати, скільком 
людям вона допомогла 
відновити найдорожче — 
здоров'я.

Г. ПРОКОПЕНКО.

неї — 
знайо-

Софія 
на са- 
в кни-

і

„Сюрпризи45
СЬОГОДНІШНЬОЇ

МОДИ

Про смаки сперечаються, твер
дять творці моди, пропонуючи нові 
зразки своїх робіт. І краще трошки 
відстати від моди, кажуть вони, 
ніж пробувати випередити її. Які ж 
«сюрпризи» підніс нам весняно-літ
ній сезон? Ось що розповіли корес
пондентові РАТАУ в Київському 
будинку моделей.

Девіз моди 1973 року — простота, 
елегантність і зручність. У жіночо
му одязі панує три силуети — пря
мий, напівприлягаючпй і новинка 
сезону — трапецірнрдний, переваж
но' для молоді Різноманітність в 
одяг внесуть коміри різної форми і 
рукави — вшивні, реглан або «кі
моно», що закінчуються широкими 
манжетами. Одяг залишається «ба

гатошаровим» — сукні з жакетами, 
з довгими жилетами, сарафани з 
кофточками, сукні і пальта із знім
ними пелеринами, напівпальта з 
брюками. Всі частини комплекту 
мають гармонувати одна з одною. 
Модними є сукш-костюми. Дов
жина одягу вирішується в розумних 
межах.

Для струнких і високих художни
ки пропонують серію моделей з ви
користанням особливо популярних 
зараз морських мотивів У них при
ваблюють чіткість конструкцій, де
коративність. вічно юне поєднання 
синього з білим «Морський стиль» 
зробив популярними жіночі галсту
ки. їх носять навіть з строгими кос
тюмами. З гардеробу сучасної жін

ки не зник і традиційний добре по
шитий «англійський» костюм. Ма
буть, справа в тому, що з моменту 
свого виникнення він нікого жодно
го разу «не підвів», завжди зручний 
для будь-якої події і для будь-яко
го віку

Деталі перестають грати головну 
роль. Основою естетичної вираз
ності стають силует, тканина і ко
лір У виборі малюнка — велика 
свобода: квіти і горошок, клітинка 
і геометричні візерунки. Популяр
ними є також однотонні тканини. 
Перевага віддається насиченим то
нам. Прикраси дуже лаконічні. Зно
ву в моді штучні квіти. Велика ува
га приділяється головним уборам. 
Як і раніше, носитимуть маленькі

облягаючі шапочки і «рембрандтів- 
ськніі» берет. Новинка сезону — 
шапочка типу чалми і туфлі на по
товщеній підошві. Така підошва 
зручна і в літніх босоніжках, і у 
вечірніх туфлях на високих під
борах.

Трохи зміниться і чоловічий гар
дероб. У цьому сезоні модні прямі, 
порівняно широкі штани, з макси
мальною шириною внизу 27—30 
сантиметрів. Піджаки вкорочені. В 
одязі спортивного стилю — штани 
на широких манжетах. Для молоді 
пропонуються яскравих розцвіток 
шовкові і шерстяні сорочки, які за
міняють піджаки та куртки. Галсту
ки — широкі, пістряві. Довжина 
пальт і плащів — до середини ко
ліна і вище.

.-----------___________ _ _ :_____ • -------------------------

З ЕКОНОМІКИ
організації праці в ході сучасної науко
во-технічної резолюції. З інтересом, чи
таються сторінки, в котрих розповідає
ться про шляхи економії матеріальних і 
фінансових ресурсів, про досвід бороть
би передових робітників і колективів за 
бережливе використання матеріалів, па
лива, електроенергії, про роль партій
них, профспілкових і комсомольських 

^організацій в підсиленні боротьби за 
«кономію матеріальних ресурсів.

Велике коло питань посібника дає 
необхідні відомості про типи і форми ор
ганізації промислового виробництва, 
про соціалістичне виробниче підприєм
ство і виробниче об’єднання. В 
них соціалістичне підприє м с т в о 
(об'єднання, комбінат) характ с р и - 
зуєгься як первинний виробничий осе
редок соціалістичного суспільства, в ко
трому можна спостерігати окремі еко
номічні процеси і явища, які зла стиш 
всьому соціалістичному суспільству. В 
Цій частині молоді робітники знайдуть 
відповіді па такі питання, як — що таке 
Персональний комплексний плай,_ яке 
значення має ритмічність в роботі, як 
вірно організувати своє робоче місце, 
Що таке фотографія робочого дня, та
рифна система, які збитки накосять ви- 
робницгву втрати робочого часу, чому 
необхідно оволодівати суміжною про
фесією, як підвищити кваліфікацію і т. п.

Автори показують, що ритмічність є од
нією з найважливіших ознак високої 
культури виробництва і праці. Добре 
злагоджене ритмічне виробництво ство
рює основи для кращого використання 
робочої сили, техніки та. обладнання, 
для успішного виконання державних 
планів та соціалістичних зобов’язань.
Т> ІДОМО, що вихованая молоді на 

зразках комуністичної праці немож
ливе без чіткої системи організації со
ціалістичного змагання. Тому автори 
абсолютно правильно записали до ре
цензованої книги ряд питань про суть і 
принципи організації соціалістичного 
змагання, про роль комсомолу в орга
нізації змагання, про його найвищу 
форму — рух за комуністичне ставлен
ня до праці.

Слід вітати вихід у світ літератури, 
конче потрібної для організації еконо
мічного всеобучу молоді. Думається, 
що рецензований посібник не залежить
ся на книжкових полицях, він допоможе 
молоді краще організувати свою роботу, 
підвищити продуктивність праці, актив
но брати участь у громадському житті.

і Б. ДРАТВЕР,
кандидат економічних наук, до
цент ІКіровоградського педаго
гічного інституту їм. О. С. 
Пушкіна.

НА „ТУРИСТІ“-ПО ОБЛАСТІ
ВІДМІННО ВЧИМОСЯ —РАЗОМ ПОДОРОЖУЄМО

Ще не встигли затихнути 
в ранковій тиші останні на
станови батьків, а а біло- 
червоному «Туристі» хлюп
нула бадьора піонерська 
пісня. Загін переможців —• 
учні 7 «а» Кіровоградської 
школи № 24 — за успішне 
навчання та відмінну дис
ципліну, за активну робо
ту у марші «Завжди нало- 
готовії» здобув право на 
екскурсію по визначних 
місцях області.

І ось перша зупинка: місто 
шахтарів Олександрія. І) Уро
чистому мовчанні застигли юні 
ленінці — попи піддали шану 
воїнам - танкістам, що визво
лили місто від фашистської не
чисті. Загін, прослухавши роз
повідь військооого керівника 
школи, капітана запасу Миколи 
Михайловича Кожухаря, сфото
графувався на згадку біля по
стаменту з героїчною «трид- 
цятьчетвіркою». Фотографи в 
них свої. Віктор Павличенко І 
Олексій ГаЙ-Воропський встига
ли «клацнути затвором» апара
та і під час сніданку в автобу
сі, і під час виконання жартів
ливих пісень однокласниками.

Знову хвилююча ' тиша: 
Павйиш, мїсЦе життя, тру-

доаої наснаги і літератур
ної творчості відомого ра
дянського педагога, Героя 
Соціалістичної Праці Васи
ля Олександровича Сухо- 
млинського. До пам’ятни
ка людині, котра віддала 
серце дітям, семикласники 
поклали квіти. Вони нема
ло знають про діяльність 
видатного вчителя з бесід, 
що їх проводила з вихо
ванцями класний керівник 
Н. Г. Леонова.

Лвтосус мчить дорогами рід
ного краю. Шлях юних туристів 

пролягає до молодого міста Світ- 
ловодська — кінцевого пункту 
подорожі. Зупинка біля річково
го вокзалу, і вожата, десяти
класниця Наталка Станкевич 
пропонує сфотографуватися бі
ля суден, що тримають курс 
на Київ. Невдовзі вся група — 
на красуні - гідроелектростанції 
імені 50-річчя Великого Жовтня. 
Учні спостерігали за роботою 
потужних агрегатів, що вироб
ляють струм, побували біля 
пульту управління, слухали по- 
пснспня спеціалістів.

Особливо враження 
справила екскурсія на 
шлюз, через камеру якого

проходили судна, що піди!-» 
малися з Диіпра-Слааутича 
у Кременчуцьке водосхо
вище.

I знову подорож на «Туристі». 
Тільки тепер вже з численними 
зупинками біли визначних місць 
Світ.човодська: пам'ятника В. І, 
Леніну на центральній площі. 
Па чацу культури, обеліска Сла
ви і т. д.

Всюди розповідь про трудове 
місто, його чудових людей, ЯДІ 
з натхненням трудяться у тре
тьому, вирішальному році п’я
тирічки.

Багато записів-спостере* 
жень у свій щоденник за-* 
несла Іра Сосновська, ад
же після подорожі учні 
класу вирішили виготовити 
альбом, в якому будуть 
вміщені фотознімки і роз* 
повІді, враження учасників 
екскурсії. Хорошу мати
муть згадку семикласники 
про перемогу у марші 
«Завжди напоготові».

І. КАРДИТ» 
наш позаштатний ко

респондент.
м. Спітловодськ. .
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УКРАЛИ ПЛЕМІННИКА

Роберта Сснтнера, відомого 
ньіо-йоркського афсріста і 
картяра, багато хто називав 
«божевільним». Ще б пак, ад
же він насмілився шантажу« 
вати сім’ю Гамбіно! 18 трав
ня минулого року Сентнер зу
стрівся з Менні, 29-річним 
племінником Карло Гамбіно, 
після чого той зник. Через 
декілька днів дружина Менні 
Діана почула по телефону чо
ловічин голос приємного темб
ру, який запропонував їй за
платити 350 тисяч до
ларів або ж назавжди 
розпрощається з чоловіком. 
Багато хто з гангстерів вирі
шили, що Боббі збожеволів, і 
махнули на нього рукою, вва
жаючи його кандидатом у по
кійники.

Така думка була не без під
ставною. Мафіозі добре знали 
рішучий характер 74-річного 
Карло Гамбіно, який одержап 
весною минулого року посаду 
«капо ді тутті капі» «господар 
всіх господарів») нью-йор- 
ської мафії.

З середини минулого року 
Гамбіно намагається взяти 
під свій контроль всі прибут
ки «Коза пострн*. Л прибутки 
ці дійсно фантастичні. За да
ними бельгійського журналу 
«Пуркуа па?», прибутки ма
фії складають приблизно 50 
мільярдів доларів на рік.

Отже, па подив усім, «ви
скочка» Сентнер відважився 
шантажувати сім’ю всемогут
нього гангстера. Неймовірно? 
Навряд. Як розповідає сам 
Сентнер, арештований у груд
ні минулого року, події роз
гортались «не зовсім так».

Перша зустріч Сснтнера з 
Менні відбулася за три місяці 
до викрадення. В той час 
запеклому картяру Боббі но 
щастило. Гра з Менні кошту
вала йому 88 тисяч доларів.

Сентнеру платити не було 
чим. Якось Менні подзвонив 
своєму боржнику і сказав, що 
хоче негайно його бачити.

На подив Сснтнера, розмова 
була зовсім не про гроші. Ма
ло того, що племінник Гамбі
но вирішив пробачити йому 
борг, він пропонує також до
платити, якщо «старіша Боб
бі» допоможК ІН)му. Далі Мен
ні сказав, шоЧчерез причини, 
які йому не х&тілося б на
зивати, він хоче інсценізувати 
особисте викрадення. В ролі 
викрадача і повинен був ви
ступити Сентнер.

Уклали угоду, І Менні Гам
біно був «викрадений». Потім 
телефонний дзвінок, і його 
дружині запропонували вику
пити чоловіка.

Незабаром «викрадач» діз
нався, що декілька суперників 
Гамбіно були вбиті серед бі
лого дня. При цьому «папа 
Карло» дав зрозуміти, що ці 
вбивства зовсім не зв'язані з 
ного намаганням зміцнити 
«владу», а викликані лише 
помстою за «улюбленого пле-

мінника». Сснтнера ж ніхто 
не чіпав. Навпаки йому було 
виплачено 40 тисяч доларів 
«за послугу».

З кожним днем кількість 
вбитих суперників Гамбіно 
росла, і якби вороги Гамбіно 
дізналися, яка роль у всьому 
цьому належить Сентнеру, 
навряд чи вдалося б йому зі
грати ще хоч один у своєму 
житті покер. Ніхто не знав, 
де знаходився Сентнер до 
грудня минулого року. До то
го часу «відкрита війна» була 
закінчена, і Гамбіно міцно 
сів на трон.

Ця історія зацікавила бага
тьох американців. Висловлю
вались різні припущення про 
суми, виручені Гамбіно, про 
те, які установи перейшли в 
його руки. 1 лише поліція не 
виявила ніякого Інтересу до 
всього, що сталося. На всі за
питання, зв'язані з ім’ям Гам
біно, «стражі порядку» відпо
відали мовчанням.

А. ПРАВОВ. 
(АПН).

ТРИВОЖНЕ
ВІДЛУННЯ

Давно відгриміла війна, зали
шивши після себе окопи, порослі 
•травою. Вони стали зараз місцем 
пустощів дітей. А тут і трапляє
ться найбільше непоправного.

...В обласне управління внутрі
шніх справ надійшло повідомлен
ня: четвертокласник Олександрій
ської школи Кї 8 Сергій Ганжа

одержав серйозне поранення. Як 
виявилося, до рук хлопчика по
трапила іржава ракетниця. Роз
бираючи її, Сергінко ушкодився.

Таке ж Лихо трапилось і в Но- 
воукраїнці. Двоє хлопчиків зна
йшли Міну. Зацікавлені знахід- 
КоЮ; почали її «досліджувати». 
Стався страшенний вибух...

Трагедія йесподівана 1 безглузда, 
Але Г( Могло б не бути, якби дітей бу
ло завчасно попереджено про небезпеч
ність подібних знахідок. А їх, як за
фіксовано, трапляється ще немало. В 
минулому році бійці військової части
ни зннщнлц на Кіропоградщипі сотні

снарядів, авіабомб, мін та іншого 
смертоносною металу.

Нині в школах почалась кампанія по 
збору металолому. І дуже часто можна 
побачити, як на подвір’я школи по
трапляє небезпечна річ.

Обов’язок вчителів, старших — 
бути пильними, особливо в таких 
випадках. При найменших підоз
рах — повідомляти працівників 
міліції, сільську Раду.

Не допускати, щоб від залиш
ків війни гинули ті, хто народив
ся після неї — наш обов’язок.

Л. ПАПЧЕНКО, 
інструктор УВС.

На прохання Л. ВЕН
ДОВ СЬ КО ї та Н. ВАСИ
ЛЕНКО з м. Світловод- 
ська, В. КУШНІР з 
є. Таужна Гайворонсько- 
го району, Л. ІВАНОВОЇ 
з с. Саблїно Знам’япсько- 
го району та багатьох 
Інших, котрі мають ба
жання навчатися в юри
дичних вузах, але не 
знають їх адреси, пові
домляємо:

— На території нашої республіки є юридич
ний інститут (м. Харків, вул. Пуиікінська, 77) 
та кілька юридичних факультетів в універси
тетах (м. Одеса, вул. П. Великого, 2; м. Львів, 
вул. Університетська, 1).

«Дорога редакціяі Цього року ми закінчуємо вось. 
мнрічку, хочемо бути бухгалтерами, але не значмо, 
де е учбові заклади, які готують цих спеціалістів, ь- 
пишуть нам подруги В. Мурса та В. Трущенко з 
їй. Новоукраїнки. До їхнього прохання приєднуєтеся 
В. Лісовенко з ст. Шостаківка,

— Бухгалтерів, рахівників, операторів Ма
шинно-лічильних станцій готує рахівничо-бух
галтерська школа, управління підготовки кад
рів ЦСУ УРСР, пров. Плетений, 12, м. Кіро
воград.

ДОВІДКОВИЙ 
відділ мК

НА ІНГУЛІ. Фотоетюд Л. РЕЗНІЧЕНКА,

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 17 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 —
Новини. (ЛІ). 9.15 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 9.45 — 
Інформаційна програма. (М).
10.10 — Концерт. (ЛІ). 10.30 —
«Товари — для народу» (ЛІ). 
11.00 — Телевісті. (К).
11.15 — Фільм - ба
лет. (К). 11.35 — «Шкіль
ний скрап». (К). 12.10 — Кон
церт. (К). 16.40 — «На голов
них напрямках п’ятирічки». 
(Донецьк). 16.55 — Камерний 
концерт. (Сімферополь). 17.20
— «Поради лікаря». (К-Д). 
17.30 — Телефільм. (К-Д). 17.45
— «Весна третього, вирішаль
ного». (К). 18.00 — «П’ятиріч
ка, рік вирішальний». (К-Д).
18.10 — Програма телебачення 
республіки Куба. (ЛІ). 19.30 — 
Художній фільм «Червона за
метіль». (ЛІ). 21.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 21.30 — «Му
зика, кіно 1 телебачення», 
(ЛІ). 22.45 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Кольорове телебачення. Кон
церт артистів балету Ленін
градських театрів. (ЛІ). 11.30
— «Сільські жнива». (ЛІ).
11.45 — Кінопрограма Західно
сибірської студії кінохроніки. 
(ЛІ). 16.20 — ЛІ. Шолохов.
«Донські оповідання». На
вчальна передача з літерату
ри. (ЛІ). 17.20 — Концерт. (ЛІ). 
17.40 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Умілі руки». 
(ЛІ). 18.00 — Телефільм «Чет
верте полювання». (К). 18.30
— Реклама, оголошення. (К).
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «За
крок до сцени». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Художній фільм «На 
зорі туманної юності». (К). 
22.35 — Вечірні новини. (К).

СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАЛІА. 9.35 - Нови
ни. (ЛІ). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Умілі 
руки». (ЛІ). 10.05 — Докумен
тальний фільм. (ЛІ). 10.20 —
Теленарис «Людина і її спра
ва». (Рига). 10.50 — Телевісті. 
(К). 11.15 — Документальний 
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». (К). 12.00 — Кольорове 
телебачення. Творчий портрет 
народного артиста УРСР Д. 
Шевцова і заслуженої артист
ки Л. Запорожцсвої. (К). 16.15 
— Програма передач. (М). 
16.20 — Інтербачення. «Наука 
сьогодні». (Ленінград). 16.50 — 
«Бесіди про виховання», (ЛІ).

17.20 — Дли школяріи. «Веселі 
старти». (ЛІ). 18.00 — Новини* 
(М). 18.10 — «Рік третій, вирі» 
шальнпй», (ЛІ). 18.40 — «Зд'ч 
пам’ятай пісню». Пісне ; 
В. Баснера «Березовий Є1Г.<К» 
(М). 19.00 — «У світі бізнссу/р 
(ЛІ). 19.30 — О. ЛІ. Остроі(<. 
ський. «Вовки і вівці». Спеі(« 
такль. (ЛІ). 21.00 — Програму 
«Час». (ЛІ). 21.30 - ПродоЦХ 
жсшія спектаклю «Вопкп 1 від- 
ці». (ЛІ). 22.15 — Інтсрбачсіґ-, 
ня. Концерт. (Вільнюс). 23.13 
— Новини. (ЛІ). ,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50 
Художній фільм «Червона за
метіль». (ЛІ). 12.20 — Копцеру, 
на замовлення глядачів. (ЛІ). 
13.00 — Прем'єра докумЬн-! 
тильного фільму «Динамівці»; 
(Лі). 15.45 — Наша афіша. (К)'» 
15.50 — «Трудовий переклик»/ 
(К). 16.20 — Ліультфільм «ДО-. 
Оре ім'я». (К). Иі.Зі) — Дай 
юнацтва. «Орієнтир». (Д<1?. 
нецьк). 17.30 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 18.00 -Ч 
Фільм ■ концерт «Роздуми»; 
(К). 18.30 — Документальний, 
фільм «Живші Ленін». (К/. 
19.00 — Спортивна передача. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програму 
«Час». (Лі). 21.30 — «Ласкаво 
запрошуємо». Концерт.
22.30 — Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 19 КВІТНЯ. ПЕР^т 
І11Л ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (Лі). 9.45 — «індустрія Чї 
селу». Перекличка промисле! 
вих підприємств. (Лі). 10.15 й 
О. М. Островськнй. «Вовки ЗІ , 
вівці». Спектакль. (Лі). 13.15 
Програма Кемеровської студії 
тслеОачення. (Лі). 14.00 •<%
Кольорове телебачення. Прог)> 
рама документальних фільмі!« 
(Лі). 16.10 — Навчальна пере
дача з географії. (Лі). 16.30 
Навчальна передача з історії* 
(Лі). 17.30 — «Сільські обрії»; 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.00 — НО>. 
внии. (Лі). 18.10 — Лснінськии, 
університет мільйонів. (М)’, 
18.40 — «Сільські жнива». (Ліу, 
18.50 — Кольорове телебачен
ня. «Співає Г. Ковальова** 
(Лі). 19.10 — «Пошук». (Лі), 
19.45 — Художній фільм «Роз
біг». (Лі). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Ліолоді 
голоси». Концерт. (Лі). 22.53 
Новішії. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 п. 
«Екран молодих». (Харків^ 
16.55 — Для малят «Мандрів
ки Гнатика - юнатика». 
(Дніпропетровськ). 17.30 
Для школярів. Концерт. (ЛІ)', 
18.00 — Концерт майстрів МІЙ 
стсцтв Азербайджану. (К).
18.30 — «Донецька вертикаль». 
(К). 19.00— Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.30 —і 
«Завжди па посту». (К). 20.00
— Фільм - концерт. (К). 20.43
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ),
21.30 — Художній фільм «Кі
нець Любавіних». (К).

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ, V-

СВЕРДЛОВСЬКЕ
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 72

ОГОЛОШУЄ НАБІР ЮНАКІВ
До училища приймаються особи віком від 16 до 28 років, з 

освітою 8—10 класів, без вступних екзаменів, Училище го- 
_тує спеціалістів таких професій:

З СТРОКОМ НАВЧАННЯ 6 МІСЯЦІВ: машиністів прохід- 
ЇНІків гірничих виробок; гірничих робітників широкого про
філю. Приймаються особи, демобілізовані з лав Радянської 
Армії незалежно від строку дсмобілізування. Цим учням 
виплачується стипендія п розмірі 100 кр0, Крім стипендії, їм 
виплачується 1 /з заробітку під час практики на виробництві. 
Середній заробіток випускника складав ІОІІ—400 крб на мі
сяць.

З СТРОКОМ НАВЧАННЯ 1 Р1К1 машиністів прохідників 
гірничих виробок — вік 17 років І старші. Середній за
робіток випускника складає 200—400 карбованців на місяць; 
машиністів шахтних машин і механізмів — вік 17 років 1 
старші. Середній заробіток випускника складає 150—200 кар
бованців на місяць.

ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ: електрослюсарів діль- 
ниці шахти, заробіток випускника складає 150—200 карбован
ців на місяць; машиністів електровозів — заробіток складає 
150—200 карбованців на місяць; машиністів стругальних ус
тановок і вугільних комбайнів — середній заробіток випуск
ника складає 200—400 карбованців па місяць.

Випускники училища одержують атестат згідно обраної 
ними професії. Учні, котрі не мають середньої освіти, закін
чують 9—10 класів при училищі.

Зараховані до училища забезпечуються обмундируванням, 
триразовим харчуванням, гуртожитком І постіллю, корис
туються культурним і спортивним інвентарем, посібниками.

Учням щомісяця виплачується третина суми, заробленої 
під час проходження виробничої практики.

В училищі працює спортивна секція боксу, класичної 
і вільної боротьби, футбола, волейбола І т. д. Гуртки ху-

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

дожньої самодіяльності: танцювальний, хоровий, естрад
ний, духовий та інші.

Ті, хто бажають вступити до училища надсилають або по
дають особисто такі документи: заяву на ім'я директора, 
автобіографію, шість фотокарток (3x4), довідку про склад 
сім’ї, медичну довідку ф. 256, довідку з місця проживання і 
документ про освіту. Особисто подаються; приписне свідоц
тво, паспорт, військовий квиток (знятий з обліку), (якщо 
нема паспорта слід мати свідоцтво про народження і до
відку правління колгоспу про тс, що воно дозволяє ВІ113Д 
на навчання),

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ. ТІ, хто не зможе прибу
ти до цього часу, може приїхати на другий потік — 1 
жовтня.

Випускникам надаються такі пільги: час навчання в учи
лищі зараховується в загальний стаж, що дає право на ви
нагороду за вислугу років, відмінники навчання після за
кінчення училища направляються у вищі 1 середні спеціаль
ні учбові заклади, учням після закінчення училища надає
ться оплачувана відпустка за рахунок підприємства на 24 
робочих дні, батькам або рідним надаються пільги по сіль- 
юспподатку, тим, хто навчається два роки, надається від
пустка взимку па 12 календарних дній 1 влітку па 43 дні. 
На однорічному відділенні надається взимку відпустка на 
12 календарних днів. Сімейні одержують квартири па за
гальних підставах на базовому підприємстві. Вступники по
винні мати спортивну форму, б загальних зошнтіп і ручку.

Адреса училища: 349210 — Воропіиловградська* 
область, м. Свердловсі.к, селите їм. В. Володар
ського. Училище № 72,

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу,

«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ ім. В. я. ЧУБАРЯ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973 РІК

на денне навчання

З спеціальностей: технологія машинобудування, 
металоріжучі верстати та інструменти; підйомно- 
транспортні машини і обладнання; промисловий 
транспорт; електричні машини і апарати; електро
постачання промислових підприємств, міст і сільсь
кого господарства; автомашини і трактори, машини 
і технологія ливарного виробництва; машини і тех
нологія обробки металів тиском; обладнання і тех
нологія зварювального виробництва; ливарне ви
робництво чорних і кольорових металів; радіотехнік 
ка; напівпровідникові прилади; конструювання і ви
робництво радіоапаратури.

Заяви про вступ приймаються з 20 червня до Зі липня.
Заяви подаються на ім’я ректора інституту. До заяви до

дається документ про середню освіту (оригінал), характери
стика, медична довідка (форма № 286), 6 фотокарток (знім
ки без головного убору, розміром 3x4 см), витяг з трудової , 
книжки (для осіб, які мають трудовий стаж не менше двох * 
років).

Вступні екзамени з 1 до 20 серпня.
Вступники здають екзамени з таких дисциплін: ук

раїнської (російської) мови і літератури (письмово), 
математики (письмово й усно), фізики (усно).

Особи, що обрали спеціальність ливарно вироб
ництво чорних і кольорових металів, здають вступні 
екзамени з української (російської) мови та літера
тури (письмово), хімії (усно), математики (усно), фі
зики (усно).

Нагороджені по закінченні середньої школи зо
лотою (срібною) медаллю або ті, хто закінчив спе
ціальні учбові заклади і середні профтехучилища з 
дипломом з відзнакою здають екзамени з матема
тики або хімії в залежності від обраної спеціаль
ності.

Вступники у вуз в наступні роки після закінчення серед
нього учбового закладу, як правило, повинні мати стаж ро
боти не менше 6 місяців за кожний рік па загальних підста. 
в ах.

Строк навчання 5 років.
Адреса інституту: м, Запоріжжя-ЗЗООбЗ, вул. Жу

ковського, 64.
РЕКТОРАТ.
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