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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ОБКОМУ АКСМУ

Починання підтримане
У КІРОВОГРАДСЬКОМУ МІСЬККОМІ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Кіровоградський міськком Компартії України схва
лив ініціативу колективів взуттєвої, швейної і пан
чішної фабрик, які, підтримавши почин передових 
підприємств легкої промисловості республіки, розро
били і прийняли підвищені соціалістичні зобов’язан-' 
ня, що передбачають значне оновлення асортименту 
виробів, збільшення їх випуску з державним Знаком 
якості, виготовлення продукції тільки вищої і першої 
категорій якості.

Первинним партійним, профспілковим і комсомоль
ським організаціям, господарським керівникам про
мислових підприємств запропоновано провести роз’
яснювальну й організаторську роботу.

"закриття всесвітнього
КОНГРЕСУ МИРОЛЮБНИХ СИЛ

Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе револю
ційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби трудящих 
усіх країн проти імперіалізму, за перемогу соціалізму і ко
мунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 56-ї річниці. Великої Жовтневої 
соціалістичної революції).

31 жовтня в Москві завершив роботу 
Всесвітній конгрес миролюбних сил. В 
історії людства є події, пам’ять про які 
довгі роки живе в серцях людей. Такою 
подією стала ця міжнародна асамблея, 
яка масштабно і переконливо показала 
могутність сил миру, сил демократії, сво
боди і незалежності. •• і ■

Ніхто і ніщо не змоікс- повернуті) на
зад необоротний рух сучасності — рух 
борців за мир, за безпеку .народів,’ за со
ціальний прогрес. Генеральний' секретар 
ЦК КПРС, лауреат Міжнародної .'Іоній
ської премії «За зміцнений миру між на
родами» товариш Л. І. Брежнєв з ви
черпною повнотою і переконаністю сказав 
про це у своїй промові на конгресі.

Детальний аналіз міжнародної обста
новки, конструктивність, упевнений по
гляд у майбутнє, глибока обгрунтованість І усіх положень промови товариша Я. І.
Брежнєва надали роботі конгресу могут
ньої иадихаючої сили. Більш як у 900 ви
ступах його учасників прозвучала тверда 
рішимість розширювати і поглиблювати 
рух за мир, множити ряди активних бор
ців за краще майбутнє людства.

Ніколи ще в історії не збирався такий 
представницький форум людей доброї 
волі. Як уже повідомлялося, зарубіжні 
делегати представляли близько 1100 на
ціональних партій і організації). Серед 
делегатів — представники близько 70 
комуністичних і робітничих партій. Рсш- I та учасників конгресу представляли’ між- 1 народні організації і різні громадські ру
хи найрізноманітніших напрямів, серед 
делегатів було понад 200 депутатів наці
ональних парламентів.

У Кремлівському Палаці з’їздів .вран
ці 31 жовтня відбулося пленарне засі
дання конгресу. В президії буяй лепло 
зустрінуті присутніми члени нерідного 
комітету конгресу, керівники міжнарод
них організацій і рухів, визначні борні за 
прогрес і мир. , .. ._ . . - .

Початок засідання був присвячений 
. пам’яті жертв боротьби за африканську 

незалежність, пам’яті Амілкара К-тбрала 
— генерального секретаря африканської V партії незалежності Гвінеї — Бісау і 
островів Зеленого Мису. Він боровся за 
визволення своєї батьківщини, за визво
лення Африки і поліг від руки вбивці,

спрямованої португальськими нсоколо- 
піалістамп. .' .

Потім з доповідями виступили голови 
комісій конгресу. Вони розповіли про 
підсумки роботи комісій, вироблені 11І1МН 
документи, які подані на пленарне згсі
дання.

Після завершення доповідей комісій 
президент конгресу Р. Чандра високо 
оцінив проведену ними роботу.

. * * *
Увечері в Кремлівському Палаці з’їз

дів відбулося заключне засідання конгре
су. його відкрив президент конгресу 
Р. Чандра.

Голова керівного комітету конгресу 
Шоп Макбрайд зачитав підготовлений 
і схвалений комітетом документ «Звер
нення Всесвітнього конгресу миролюбних 
сил».

Делегати конгресу одностайно прийня
ли це звернення.

Керівний комітет одноголосно прийняв 
і подав па розгляд конгресу заяву про 
.здійснення резолюцій Ради Безпеки 
ООН від 22 і 23 жовтня 1973 року.

Делегати конгресу одностайно схва
лили цю заяву. Голова радянського ко
мітету сприяння конгресові М. В. Зимя- 
нііі зачитує підготовлене керівним комі
тетом комюніке Всесвітнього конгресу 
миролюбних сил «За міжнародну без
пеку і роззброєння, за національну неза
лежність, співробітництво і мир». Цс ко
мюніке підготовлене на основі поданих 
комісіями конгресу доповідей.

Делегати конгресу схвалили це комю
ніке. . .

Віце-голова керівною комітету, Гене
ральний секретар Всесвітньої федерації 
асоціацій сприяння ООП Г. Перера зачи
тує документ «Наступні заходи», пода
ний керівним комітетом.

Делегати конгресу одностайно прий
мають цей документ.

Потім виступив голова радянського 
комітету сприяння конгресові ЛІ. В. Зп- 
МЯНІ1І.

Із заключним словом виступив прези
дент конгресу Р. Чандра.

Па цьому Всесвітній конгрес миролюб
них сил закінчив роботу.

(ТА PC).

З НАГОДИ
55-РІЧЧЯ
ВЛКСМ

Варшава. (ТАРС). 
Урочисті-, збори з 
нагоди 55-річчя з 
дня заснування 
ВЛКСМ відбулись 
у Варшаві. В них 
взяли участь пред
ставники моло
діжних організа
цій польської сто
лиці.

По всій країні 
на заводах, у шко
лах, вузах, вироб
ничих землеробсь
ких кооперативах і 
держсільго с п а х 
проходять різні 
заходи, які мо
лодь Народної 
Польщі присвячує 
знаменній даті. Це 
виставки і фотові
трини, що розпо
відають про життя 
радянської моло
ді, конкурси ра
дянської пісні і по
езії, вікторини про 
комсомол. До 55- 
річчя ВЛКСМ при
урочені також зу
стрічі юнаків і дів
чат двох братніх 
країн.

один з кращих комсомольських ватажків 
Він секретар комсомольської організації

Фото І. КОРЗУНА.

ИКОЛЛ ГУДИМЕНКО - 
Ношородківського район}', 
колгоспу імені Каліиіна.

БРОШУРА З ПРОМОВОЮ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
Видавництво політичної літератури ви

пустило у світ брошуру «За справедли
вий, демократичний мир, за безпеку на
родів і міжнародне співробітництво». Во
на містить текст промови Генерального 

секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва па Всесвітньому конгресі ми
ролюбних сил 26 жовтня 1973 року.

Брошуру видано масовим тиражем.
■_____ _____ ________ (ТАРС); '

ЮВІЛЕЮ НАЗУСТРІЧ
НА ДВОДЕННОМУ СЕМІНАРІ СЕКРЕТАРІВ КОМ

СОМОЛЬСЬКИХ організацій промислових під
приємств ОБЛАСТІ ДРУГИЙ СЕКРЕТАР ОБКОМУ 
ЛКСМУ АНАТОЛІЙ НОВИЦЬКИЙ У СВОЄМУ ВИСТУ
ПІ РОЗПОВІВ ПРО ЗАВДАННЯ МОЛОДІ в ОРГАНІ
ЗАЦІЇ ГІДНОЇ ЗУСТРІЧІ 50-РІЧЧЯ ПРИСВОЄННЯ КОМ
СОМОЛУ ІМЕНІ ЛЕНІНА.

ТРУДОВА
ВАХТА
ЖОВТНЯ

Він зупинився не пи
танні про роль і місце 
первинної комсомольсь
кої організації в діяль
ності ВЛКСМ, докладно 
виклав принципи активі
зації роботи бригадних, 
цехових комсомольських 
організацій і груп. Особ
ливу увагу звернув А. Но- 
вицький на роботу мало- 
чисельних осередків.

«Робота комсомольсь
ких організацій по підви
щенню загальноосвітнього 
рівня працюючої моло
ді» — такою була томе 
детального розгляду різ
них аспектів навчання, 
зростання кваліфікації, 
професійного вміння, якій 
присвятила свій виступ 
секретар обкому ЛКСМУ 
Лариса Неруш.

Уважно слухали комсо

мольські вожаки голов
ного інженера заводу 
тракторних гідроагрега
тів Віктора Миколайови
ча Жовтобрюха про кра
щих винахідників і раціо
налізаторів.

Про конкретні заходи 
назустріч 50-річчю при
своєння комсомолу • іме
ні Леніна говорили у 
своїх виступах секретарі 
комітетів комсомолу за
воду «Укрсільгосптехні- 
ка» Іван Книш, зазоду 
тракторних гідроагрегатів 
Василь Куніцин, секретар 
вузлового комітету
ЛКСМУ міста Знам'янки 
Віталій Лантух.

Учасники семінару від
відали музей Иарпенка- 
Карого на хуторі Надія,

А МИХАЙЛІВ.

В жовтні мастильноьАу насосу 
Н111-32 було присвоєно державний 
Знак якості. У випуску цього насо
су беруть участь дві комсомольсь
ко-молодіжні бригади Кірово
градського заводу тракюрних гід
роагрегатів. А борються за якість 
продукції всі молоді робітники 
та службовці підприємства. Лише 
за 9 місяців року ними подано 54 
раціоналізаторські пропозиції, на
правлені на підвищення продук
тивності праці, поліпшення її 
умов та зростання якості продук
ції. 32 пропозиції впроваджено у

В Центральнії і) державний архів 
Жовтневої революції і соціалістично
го будівництва УРСР надійшли руко
писи одного з продовжувачів інколи 
А. С. Макаренка, талановитого ра
дянського педагога Героя Соціаліс
тичної Праці В. О. Сухомлннського; 
Це творча спадщина автора чудових 
книг «Народження громадянин;!», 

виробництво. Річний економічний 
ефект від них складає 21 тисячу 
229 карбованців.

Напередодні дня народження 
комсомолу більше 200 молодих 
робітників підприємства зібрались 
у Будинку культури імені Калініна,

РАПОРТ -

ВЕТЕРАНАМ
щоб скласти трудовий рапорт ііе- 

. ред колекіивом заводу та гостя- 
. ми, запрошеними на вечір. . (

Цей .звіт — про напружену пра
цю. Вже п’ять комсомольсько-мо
лодіжних бригад та більше 60 ком
сомольців трудяться в рахунок 
1974 року, 13 — в рахунок 1975, а 
5 молодих робітників вже викона
ли особисті плани дев’ятої п’яти- 
річки. • . . .

-.-'ВПЧММ

СЕРЦЕ, ЗАПОВІДАНЕ НАРОДОВІ
«Серце віддаю дітям» га інших. Тут му і інтернаціоналізму; беззавітної
никли статей методичного і громад
сько-політичного характеру, рецензії 

• на’книги, начерки виступів і бесід. 
Багато матеріалів присвячено питан
ням виховання у підростаючого поко- 
чіпця почуття радянського натріотпз-

Комітет комсомолу визначив 
кращих у соціалістичному змаган
ні в третьому кварталі. Ними стали 
бригада токарів Віктора Чалого з 
другого механоскладального цеху 
та комсомольська група, де груп- 
комсоргом Людмиле Степанюк. А 
найбільш умілими, кращими по 
професії визнано шліфувальника 
Віктора Грабаренка, токаря Тамару 
Ковригіну, слюсаря Володимира 
Карасьова з першого мех^носкла- 

~ дального цеху та фрезерувальни
ка механоскладального цеху № 2« 
Бориса Кондрова. На вечорі їм 
вручені дипломи та грошові пре
мії,) кращі колективи отримали пе
рехідні вимпели переможців со
ціалістичного змагання.

• Перед молодими - робітниками 
виступили ветерани — старий біль« 
шовик А. М. Щерба та комсомол 
лець 20-х років В. П. Повійчук. їм 
комітет комсомолу заводу вручий 
трудові рапорти молоді.

м. корінний.

віддгності справі парти і народу.
Видавництво «Радянська школз> 

готує до друку багатотомне зібрання 
творів В. О. Сухомлннського.

_______________ (РАТАУЬ



£ опор „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ..........................  .....__ _ З листопада 1973 року

у Т звіти і ШВиВОРИ 
; в комсомолі

ОРГАНІЗАЦІЯ НЕВЕЛИКА— 
СПРАВИ ВАГОМІ

Дванадцять членів влксм налічує 
комсомольська організація Долин- 

ського маслозаводу. Організація новели« 
ка. Та, як сказала у доповіді на звітно- 
виборних зборах секретар Лідія Крав
ченко, вона стала міцним, бойовим осе
редком молоді підприємства. Міць його 
гартувалася у дієвому і напруженому 
трудовому суперництві.

Всі комсомольці, а більшість з них працює 
на провідних ділянках вяробнпцтва, пзяли ви
сокі соціалістичні зобов'язаний на третій рік 
п'ятирічки, підписали договори на змагання. 
Потурбувалися, щоб ними була охоплена і 
нсспілкова молодь.

Комітет комсомолу, штаб «Комсомольського 
прохектора» надавали широкої гласності тру
довому суперництву молодих, сПрожекторис
ти», очолювані помічником майстра маслоцеху 
комсомолкою ,Тстяпоіо Кандибою, проводили 

’ реГідн-псревірки виконання соціалістичних зо
бов’язань, виясняли причини недоліків, а по
тілі добивалися від винуватців їх ліквідації. 
Непереливки було тим, хто порушував трудо
ву дисципліну.

— Варто було комусь із молодих ви- 
робничник’в спізнитися на роботу чи ви
пустити неякісну продукцію, як того ж 
таки дня в цехах заводу з'являлися лис
тівки «Комсомольського прожектора», 
поведінку порушників обговорювали на 
зборах, — сказала у своєму виступі ро
бітниця цеху по виготовленню продукції 
з незбираного молока Тамара Давиден- 
ко. — Тому немає нічого дивного, що се
ред юнаків і дівчат підприємства тепер 
немає бракоробів і прогульників.

Слова — виконати народногосподар
ський план вирішального року п’ятирічки 
достроково — молоді виробничники до
тримують з честю. Країні дано за дез’ять 
місяців понад 1612 тонн масла при зав
данні 1520 тонн. Сметани, кефіру, сиру, 
казеїну та інших видів продукції з незби
раного молока виготовлено на 77,7 тон
ни більше, ніж зобов'язались. Продукцію

заводу знають у Москві, Києві, Ленінгра
ді, Тбілісі, Кривому Розі та інших містах 
країни. Якщо ще в 1971 та й в минуло
му. роках звідти надходили на адресу 
підприємства рекламації, то в нинішньо
му заводчанам приємно читати схвальні 
відгуки на вироблену продукцію. Понад 
97 процентів масла, яке випускає завод, 
при плані 95 процентів — вищого сорту.

Разом з комсомольцями пліч-о-пліч добре 
трудяться всі юнаки 1 дівчата. Є їм з кого 
брати приклад. Тамара Давиденко, приміром, 
вже завершує особисте річне завдання. За 
успіхи у праці їй вручено значок ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-73».

Вміє молодь заводу добре працювати. Л ше 
юнаки І дівчата навчаються сумлінно. Заняття 
в школі основ марксіїзму-ле.чінізму відвідують 
всі комсомольці. Пропагандист школи О. І. 
Попко зааог.озеїпнї слухачами: на підсумкових 
заняттях 8 мол злих виробничників склали за
лік на «добре».

Все ж, як відзначали у своїх виступах 
на звітно-виборних Володимир Бублик, 
Варвара Ласько, Іван Череп'яний та ін
ші, в роботі комсомольської організації 
були і недоліки. Так, не всі члени ВЛКСМ 
охоплені дорученнями, поза увагою ко
мітету було питання відпочинку молоді. 
Не на високому рівні і спортивно-масо
ва робота. Якщо норми . ГПО здали всі 
комсомольці, то більшість неспілкової 
молоді дос< не включилася у здачу норм 
нового комплексу.

Одноголосно молод; виробничники на 
своїх звітно-виборних зборах вирішили 
у вільний від роботи час завантажити 
продукцією залізничний вагон, а зароб
лені гроші перерахувати у фонд солі
дарності з героїчним в'єтнамським на
родом.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

м. Долинська.

ПРОВІДНА ТЕМА
Первинна організація товариства «Знання» серед

ньої школи № ЗО приділяє велику увагу лекційній 
пропаганді. Особливого значення надається зовніш
ньополітичній діяльності КПРС.

Днями вчителі і старшокласники з великою ува
гою прослухали лекцію «Розвиток співробітництва 
між соціалістичними країнами», 3 нею виступив член 
товариства «Знання», директор школи В. Т. Гросул.

Цього року заплановано прочитати лекції «Ленін
ська зовнішня політика КПРС», «Боротьба Радян
ського Союзу за створення в Європі системи безпеки 
і співробітництва» та ігші.

Окрім вчителів та старшокласників, лекції слу
хають працівники підшефних підприємств і установ.

Р. ДАИДАКУЛОВ, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

НАЙВИЩА ДНВОВІСТЬ 
КРАСИ. ЯКОЮ ЗАХОПЛЕНА 
ЛЮДМИЛА ЧИНЧЕНКО, ТО 
МУЗИКА ЧЛПКОВСЬКОГО І 
БЕТХОВЕНА. Г.ТЇНКИ І ВЕР- 
ДІ, ТО ЧАРІВНІСТЬ УКРА
ЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ П1С1Н. 
ЩЕ НАВЧАЮЧИСЬ У КІРО
ВОГРАДСЬКІЙ ШКОЛІ № 7. 
ДІВЧИНА ТВЕРДО ВИРІШИ
ЛА СТАТИ ПРОФЕСІЙНИМ 
МУЗИКАНТОМ. ВОНА ПО
СТУПАЄ В .МУЗИЧНЕ УЧИ
ЛИЩЕ НА ВОКАЛЬНО-ХО
РОВЕ ВІДДІЛЕННЯ. В ЦЬО
МУ РОЦІ З ВІДЗНАКОЮ ЗА
КІНЧУЄ ПОГО І ПОСТУПАЄ 
В ОДЕСЬКУ ДЕРЖАВНУ 
КОНСЕРВАТОРІЮ ІМЕНІ 
А. В. НЕЖДАНОВОТ.

Фото В. КОВПАКА.

ЩО ДАЛА праця учням, які 
нові горизонти відкрила їм, 

чим допомогла у формуванні 
комуністичного світогляду, які, 
врешті, її морально-естетичні 
наслідки — ось те коло питань, 
з якими звернемося до самих 
учнів, бо саме їхнє ставлання 
до пр’ці дасть найбільш ви
черпну і точну відповідь.

— Вперше зустрівшись з по
лем, були вражені його без
межністю, його щедрістю, — 
говорить Вітя Савченчо, коман
дно трудового загону школи 
№ 24.

— Під час перебування у та
борі ми дуже подружилися, — 
продовжує Віктор. — Праця 
для нас була перевіркою друж
би, допо?лагала об'єднанню нас 
о одну сім’ю.

Саме в праці відчупаєіи по
руч себе плече товариша, який 
завжди прийде на допомогу. 
Чи не тому не було відстаючих, 
а завдання виконувалися пев
ністю. У праці колективній на
роджувалося почуття відпові
дальності за себе, за колектив, 
за виконану працю. Воно на
казувало учням: «Виконай! Не 
підведи!»

— Хотілося б ще сказати, — 
приєднується до нас Женя Шус
тер, командир трудового заго
ну школи N2 5, — про почуття 
гордості за свою працю. При
несе мама додому цукор, а ме
ні так і хочеться сказати їй, що 
тут і наша доля праці є, бо на 
кілька вагонів цукру корнепло- 
дів обробили.

У ПРАЦІ КОЛЕКТИВНІЙ
ОДИНАДЦЯТЬ ТАБОРІВ ПРАЦІ Й ВІДПОЧИНКУ БУЛО 

СТВОРЕНО НИНІШНЬОГО ЛІТА НА БАЗІ СЕРЕДНІХ 
ШКІЛ МІСТА. 1099 СТАРШОКЛАСНИКІВ СТАЛИ ЇХ ЧЛЕ- 

, НАМИ. ВАГОМІ РЕЗУЛЬТАТИ ТРУДОВОЇ ЧВЕРТІ: ОБ- 
РОБЛЕНО 400 ГЕКТАРІВ БУРЯКІВ. 174 ГЕКТАРИ СОНЯШ
НИКА, ЗІБРАНО 302 ТОННИ ПОМІДОРІВ. 400 ТОНН 
ФРУКТІВ. БЕЗПЕРЕЧНО. ЦИФРИ СОЛІДНІ,-ТА ВАЖЛИ
ВИЙ І ВИХОВНИЙ БІК СПРАВИ.

ВЕЛИКЕ значення мас відчут
тя учнями перших життє

вих труднощів, перше перебо
рення їх. Нехай це було не та
ке складне, але все-таки гарту
вання характеру, волі. Найбільш 
повно говорять про це листи 
молодих воїнів, вчорашніх ви

пускників школи, що теж пра
цювали у таборах.

Вихованню поваги до людей 
праці, розумінню їх трудового 
героїзму служили і вечори зу
стрічей з трудівниками полів, 
такими, як заслужений механі
затор УРСР Клим Щедрім, за

служений агроном Марія Сфі- 
церова та ін. Велике значення 
мав і контакт школярів з сіль
ськими комсомольцями.

— Нові друзі, розповідаючи 
про свої інтереси, були для нас 
ніби перехідною ланкою між 
нашими уявленнями про зем
лю та нею самою, —- говорить 
Аркадій Васильєв, командир 
трудового загону школи № 6. 
— Хоча літо й закінчилося, 
та дружба живе й зараз у тіс
ному спілкуванні школи зі «сво
їм» колгоспом, сільською шко
лою.

А. КОВИРЬОВ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого комуна
ра».

ПЕРЕД СЛУЖБОЮ 
СОЛДАТСЬКОЮ 
@ ГОТУВАТИ МАЙБУТНІХ ВОЇНІВ УМІЛО, ТВОРЧО, 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО

ОТЧОЇ£55 елквх
Цс вже стало традицією: йду

чи в армію, призовники складають 
рапорт старшим товаришам про 
те, як вони підготувалися до 
служби. Перед ветеранами війни 
стоять дужі, загартовані хлопці, 
спортсменп-розрядИяки, значківці 
комплексу ГПО. Білі шість з них 
мають технічну спеціальність. А 
вчились вопи у військово-спор
тивних таборах, клубах ДТСААФ, 
па пунктах початкової військової 
підготовки.

Саме від того, як налагоджена 
робота па навчальних пунктах, і 
залежить рівень підготовки май
бутніх воїнів. Отож наші активісти 
и дбають про технічну грамотність 
курсантів, їх вміння грамотно 
експлуатувати складну техніку. В 
навчальних закладах" ДТСААФ 
вважають за головне створити 
якнайкращі умови для швидкого 
оволодіння курсантами необхід
ними павичками і знаннями. Роз
ширюється і поповнюється мате« 
ріальио-техпічиа база, впроваджу, 
ється програмове навчання, прояв
ляється турбота про урізноманіт
нення наочних посібників.

В цьому добре зорієнтувалися 
працівники навчального пункту за. 
воду «Червона зірка» (начальник 
пункту В. Заватій). З початком 
нового навчального року тут зраз, 
ково налагодили виховну роботу, 
регулярно і цілеспрямовано про

водять політзаияття, багато уваги 
приділяють морально-вольовій і 
технічній підготовці призовників, 
поєднують все це з їх фізичним 
загартуванням. Успішно працюють 
технічні класи, де курсанти вив
чають автомобіль, мотоцикл, ра
діоапаратуру. Популярним тут 
став військово-патріотичний клуб 
молодого воїна «За Батьківщи
ну». Під час засідань членів клу
бу розмова велась за такими те
мами: «Пам'ятай про отчу славу», 
«Мужність і відвага», «Твоїй Віт
чизні весь світ зобов’язаний жит
тям», «Так нам служити». Непо
гані умови для підготовки молоді 
до служби о армії створені на 
навчальному пункті Капітан і всько. 
го цукрокомбінату Нсвомпргород- 
ськсго району (начальник пункту 
І. Шевцов), ' в Кіровоградському 
машинобудівному технікумі (вій
ськовий керівник С. 'Ганський), в 
Зпам’явському техучилищі № 2 
(військовий керівник А. Демо- 
рсиькнй).

За підсумками Всесоюзного ог
ляд у-копкурсу постановки роботи 
по військово-технічному вихован
ню молоді досягнуто успіхів у Кі
ровоградських СНІ № 6, 24, Гай- 
баронській СШ № 1, Світловодсь- 
кій № 1.

В минулому ропі тисячі юнаків 
отримали технічну спеціальність 
па навчальних пунктах, стали шо

ферами, мотоциклістами, парашу
тистами, радіотелефоністами, вико, 
наді». нормативи нового комплексу 
ГПО.

А коли ми говоримо про недо
ліки в цій справі, то, перш за все, 
відзначаємо слабку матеріальну 
базу пунктів початкової військової 
підготовки. Саме тому мають 
низькі показники в підготовні мо
лоді до служби в армії дтсаафів- 
ці колгоспів імені XX з’їзду КПРС 
та імені Крупської Кіровоградсь
кого району, Балахівського вугле
розрізу Петрівського району. Не 
вирішена ця проблема в Голова- 
пінському і Більшанському райо
нах.

Успіх в значній мірі залежить 
від творчої ініціативи колективів 
іі начальних організацій, від педа
гогічних рад клубів і шкіл. Варто 
створити тут творчі групи викла
дачів, до яких входять" люди гра
мотні і досвідчені, здатні оцінити 
по-діловому нові методи навчан
ня і впроваджувати їх в життя.

Дгсаафівські і комсомольські ак
тивісти мають діяти в чіткому 
контакті. Допомогти юнакові учи
тись нелегкої військової науки, 
підготуватись до виконання свя- 
шеннсго обов’язку перед Бать
ківщиною — певідкладне завдання.

В. МАШУК, 
старшим Інструктор обкому 
ДТСААФ.

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ 

«ТА ЦЕ Ж ДУЖЕ ПРОСТО?» 
«Радіо?.. Та не ж дуже просто!». «Телебачення?... Та це ж 

луже просто!». Книги з такими назвами з’явилися ва поли
цях книжкових магазинів. Написав їх французький вчена* 
Е. Айсберг. Допитливий читач, відкривши котрусь з книг, 
навряд чи зможе відкласти її до слушного випадку. Жваві 
діалоги, цікаві малюнки, чіткі коментарі гостинно запрошу
ють вирушити в захоплюючу подорож в область радіо, ціка
ву мандрівку в світ телебачення. Розраховані книги иа ши
роке коло читачів, які бажають озпайомит.чся з радіотехні
кою та телебаченням.

Видавництво «Техніка» в «Масовій радіобібліотеці* випус
тило третє видання книги Д. А. Стаподуба «Поради радіо
любителю». В книзі розглядаються питання вибору схем 
радіоприладів і підбору до них деталей. Окремий розділ при
свячений налагодженню І регулюванню радіоприладів. Кнн- 
>з розрахована на широке коло оадіолюбителів, які займаю
ться виготовленням радіопрнстроїв.

Ю. В. Бйздельсв в кинзі «Малогабаритні любительські 
електровимірювальні прилади» описує схеми і конструкції 
осцилографа і цифрового вольтметра, розроблених і виготов
лених автором. Книга буде цікавою для всіх радіолюбителів.

Для учнів технікумів радіотехнічних спеціальностей ви
йшла книга В. Ф. Баркана та В. К. Жданова «Радіоприй
мальні пристрої». В підручнику иякладені основні принципи 
роиотн і основи розрахунків каскадів високочастотного І 
низькочастотного трактів сучасних радіоприймачів, при цьому 
особливу увагу приділено пристроям на транзисторах 1 радіо
локаційним приймачам. Книга може бути корисною і заоч
никам.

Учням технікумів можемо запропонувати книгу В. І. Блаут- 
БлачспоТ «Технологія виробництва радіоапаратури». В князі 
подані основи технології виготовлення окремих елементів І 
радіоапаратури в цілому, мікромініатюризація радіоапарату
ри, випробування 1 питання надійності. Дані короткі відомос
ті про застосовувані матеріали, пристрої і інструменти, про 
технічну документацію 1 організацію виробництва радіоапа
ратури в сучасних умовах. Матеріал книги може бути вико
ристаний технологами, конструкторами і Іншими спеціаліста
ми, що працюють п області розробки радіоелектронної апа
ратури.

На найширше 'оло початкуючих радіолюбителів, які тільки- 
но починають свій шлях у радіотехніку, розрахована книга 
I. Г. Марголіна «Як самостійно виготовити радіоприймач». 
В орошурі приведені схеми найпростіших радіоприймачів 
прямого підсилення, виконаних на лампах і транзисторах. 
Викладена методика монтажу 1 наладки приведених схем- 
Книжка побудована за принципом — від простого до склад
нішого шляхом удосконалення. Побудовані вами пріїііма1'! 
працюватимуть у діапазоні довгих та середніх хвиль, але ви 
зможете почути й багато потужних радіостамній.

Г. ЩЕРБАК, 
продавець магазину № 9 «Технічна та сіль* ; 
ськогосподарська кіпки».

м. Кіровоград.
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Про кінофільм «Високе 
звання» режисер-поста- 
новник Євген Карелов 
розповідає:

— Тимофій Петрович Шапо- 
валов — головний герой філь
му. В його образі можна зна
йти багато рис, а в житті — 
ситуації, які змушують прига
дувати біографії відомих 
командирів Радянської Армії. 
Але хочу сказати, що шукати 
серед ваших знаменитих пол
ководців реальний прообраз 
Тимофія Петровича Шаповя- 
лова не слід, він увібрав кра
щі риси своїх сучасників.

Фільм складається з 
двох частин. Перша — 
«Я —• Шал о валов Т. П.п, 
що з явиться на екранах у 
листопаді, простежує не
легкий шлях героя в роки 
громадянської війни, пер
шої п ятирічки, через асі 
основні етапи становлення 
нашої держави і армії. 
Другий фільм про Велику 
Вітчизняну війну. Ми збн- 
раємось вести розпозідь 
про свого героя так, щоб 
глядач відчував кровний 
зв'язок з товаришами по 
зброї, з часом, в якому 
йому випало жити.

Роль Тимофія Петровича 
Шаповалова виконує відомий 
кіиоактор Євген Матвєєв. Гля
дачі знають і люблять цього 
актора. Ось вже двадцять ро
ків вони зустрічаються з ним 
на екрані, і кожна така зуст
річ приносить радість пізнан
ня. Характер героя — актив
ний, діяльний — захопив ак

тора.
— В роботі над цим обра

зом мені допомогло вивчення 
матеріалів, пов'язаних з іме
нами військових командирів 
Жукова, Рокосовського, Туха- 
чевського. Блюхева, Чсрняхов- 
ського. З усіх вражень, жит
тєвого матеріалу викристалізу
валась фігура полководця, у 
долі якого відобразився істо
ричний шлях народу, — каже 
Євген Матвєєв.

1 Роль Ксенії, дружини і 
І вірного помічника Шапо- 
" эалова — виконує актриса 

столичного театру імені 
Пушкіна Ніна Полова.

Фільм поставлено на кі-
ностудії «Мосфільм».

Майже всі фільми Юрія 
Єгорова — «Вони були 
першими»’, - Якщо ти пра-
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®ий», «Добровольці» — 
об’єднує роздум про та, 
як молодій людині прихо
диться ламати свій харак
тер, переглядати власні 
погляди на світ, своє став
лення ло людей, під впли
вом якихось надзвичайних 
обставин. І кінострічка 
«Захмарене небо» — та
кож про це. Матеріалом 
Для нього послужило доб
ре відоме Ю. Єгорозу 
життя літакобудівників. її 
випустила Центральна сту
дія дитячих та юнацьких 
фільмів імені М. Горького.

До початку роботи над філь
мом «ЛЮДИНА В ШТАТ
СЬКОМУ» в арсеналі радян
ської кінематографії було вже 
багато кіііотворів, присвячених 
надзвичайно важливій, повнім 
небезпечностей і ризику діяль
ності радянських розвідників. 
Фільм розповідає про розвід
ника, який діяв у фашистській 
Німеччині у тридцяті роки. В 

основу кінострічки покладено 
Дійсні події. Героям фільму 
відповідають реальні про
образи.
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«Надія». Гак називається 
кінострічка, що її випуще
но Центральною студією 
дитячих та юнацьких філь
мів імені М. Горького.

— У своїй нооій картині, — 
розповідає режнсер-постанов- 
пик Марк Донський, — ми з 
авторами сценарію Зоею Во- 
скресснською та Іриною Дон
ською намагаємось показати,
як виростали люди, діяння 
яких увійшли п історію. І не 
тільки політичну та револю
ційну мудрість залишили во
ни своїм нащадкам. До нас 
дійшло світло їх піднесеного 
кохання та надії. Наш фільм 
охоплює період від дитинства 
Надії Костянтинівни Круп- 
ської до її одруження.

У листопаді глядачі об
ласті матимуть змогу пе
реглянути екранізацію ві
домої п'єси драматурга 
Островського «Таланти і 
поклонники» (кіностудія 
дитячих і юнацьких філь
мів імені М. Горького), 
широкоекранні кіностріч
ки «Береги» (Мосфільм»), 
«Я виріс біля моря» 
(«Азербайджанфільм»), а 
також стрічку болгарських 
митців «Вільний птах».
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.—• Виховуємо громадянина. Бесіди з батьками
V 8АС дочка, чи син! Яка це 

урочиста і хвилююча хвилина, 
Скільки надій покладено на дити
ну. Кожному батькові, матері 
уявляється вона в майбутньому 
обов’язково розумною, освіченою, 
вихованою. Скільки з’явилося тур
бот. І кожна сім’я зудумується над 
тим, коли починати виховання?

Дитина з'являється на світ, маючи 
лише найпростіші безумовні рефлекси, 
що забезпечують задоволення органіч
них потреб. Кора головного мозку не
мовляти розвипута слабо. Поступово 
психічне життя дитини ускладнюється 
утворенням умовних рефлексів, якими 
пояснюється досить складала картина 
поведінки маляти. 
Утворення умов
них рефлексів ле
жить в основі ви
ховання у дитиня 
системи навичок і 
звичок.
З перших же 
Днів після народ
ження треба дба
ти, щоб були во
ни позитивними, 
з цією мстою ДО
ЦІЛЬНО привчати 
дитину до режи
му: їсти, гуляти, 
спати в певні 
години, причому, 
саме в такій 
послідовності, бо сита дитина весела, 
добре грається і цей час найкраще ви
користати для спілкування дорослих з 
нею. Наявність режиму сну, харчуван
ня — дуже важливий фактор вихован
ня сталої поведінки, організованості, 
дисципліни. Дитина но зразу звикає до 
режиму і може розплакатись до году
вання. Нерви матері не витримують І 
вона або починає годувати дитину ра
ніше, або бере її па руки: ні того, ні 
іншою робити но можна. А треба по
поїти водичкою або розкутати. На ру
ках у дорослого дитина повніша бути 
тільки деякий час, в основному, коли 
вона весела І бадьора, таке спілкуван
ня принесе користь.

Контакт дітей з дорослими, 
особливо з матір'ю, має значення 
для їх нормального розвитку. Як
що мати рівна а своєму ставленні 
до дитини, весела, часто всміхає
ться, говорить з нею, то у остан
ньої виникають позитивні емоції, 
з'являється хороший настрій, а це 
дуже важливо, бо емоційні реак
ції людини тісно пов'язані із за
гальним станом організму, вплива
ють на нервову і серцево-судинну 
систему, на органи травлення, 
дихання і т. іи. Якщо ж спілкуван
ня з матір'ю, дорослими недостат
нє, то це негативно впливає на ди
тячий психічний розвиток. Мати 
для дитини не може бути замінена 
без шкоди для її здоров’я ніким 
іншим, навіть батьком.

Настрій м:.люків нестійкий, що пояс
нюється особливостями дитячої нерво
вої системи, слабкістю нервових про
цесів і швидкою їх ЗМІНОЮ. Це. до де
якої міри, позитивне явище, оскільки 
допомагає легко переключати увагу 
з одного явища чи стану на інше, змі
нюючи настрій, і треба цим користува
тись.

У перший рік життя у дитини фор
муються перші нахили, які нідігрпють 
важливу роль в її житті, а тому необ
хідно, щоб переважав хороший настрій, 
щоб негативні емоційні реакції по за
кріплювались, не стали звичними, чому 
значною мірою сприяє чіткий режим і 
гігієнічний догляд. Маля, яке виспа
лось, здорове, своєчасно нагодоване, 
веселе.
ІІІЛЬНЕ місце у вихованні дітей 

*• посідають іграшки. Однак, 
важлива не їх кількість, а харак
тер. Дітям різного віку потрібні 
різні іграшки: для дитини в 1—2 
місяців рекомендується велика, 
яскрава, якщо можливо, з приєм
ним дзвоном, підвішена до її ліжСВІТ ПЕРЕДОЧИМАДИТИНСТВА
ка іграшка, а вже в 3—4 місяці по
винні переважати іграшки, якими б 
вона могла маніпулювати, схопити, 
кинути, потрясти. В 5—6 місяців — 
іграшки, які можна взяти в рот, 
кусати, гризти і т. ін. Нова іграш
ка — це радість, але не можна їх 
дуже часто міняти, щоб не сфор
мувалась непостійність, щоб дити
на не пересичувалась новими за
бавками.

На виховання естетичних смаків 
впливають різні фактори, зокрема, 
зовнішній вигляд матері. Уже в 
8—9 місяців дитині більше подо
бається красиво, чепурно вдягне
на мама, дитя тягнеться до всього 
яскравого. Якщо ви самі одягнені 
недбало і так само одягнена дити
на, то ви у неї виховуєте не смак, 
а неуміння бачити красиве,

Уже п малюка потрібно виховувати 
солю, привчаючи його виконувати не
складні завдання, стримувати нерозум
ні порицании. Головним фактсоом у ви
хованні полі е ре «им дня. В процесі 
виховання іноді дітям треба створити 
такі умови, де вони могли б напружу
вати спою волю, оскільки вольові якос
ті виховуються лише тренуванням, п 
діяльності Якщо дитина хоче щось 
зробити сама, не треба заважати їй. 
Хай вона викопає не так, як би вам хо
тілось, хай набагато більше часу на це 
піде, проте розпинатимуться польові її 
зусилля. З цього починається самостій- 
и’-ть.

А ПОСТІЙНІСТЬ розвиває у ди-
* тини звичку і любов до праці. 

Вона повинна мати свої обов'язки 
о сім’ї: принести батькові чи мам*' 
газету, книжку, пантосЬлі, допо 
могти накрити стіл, розкласти хліб 
на тарілці, дістати з шафи ложки, 

виделки. До виховання трудових 
навичок батьки повинні ставитись 
дуже серйозно.

Всі найкращі моральні якості 
формуються з процесі діяльності: 
сила волі, діловитість, ініціатив
ність, наполегливість в досягненні 
поставленої мети.

Для цього потрібно розвивати у неї 
вміння сконцентрувати увагу на чому- 
нсбудь, доводити почате до кінця. Ува
га дитини весь час переключається, то
му слід виховувати стійку упагу, допо
магаючи малюку зосередити її па од
ному об'єкті.

Виховування дружби, товарись
кості, колективізму, доброзичли

вості — одна з 
основних зав
дань комуніс
тичного вихо
вання. Треба, 
щоб дитина 
спілкувалась з 
однолітк а м и, 
гралася з ни
ми, бо в грі 
проявляють с я 
перші паростки 
колективіз м у, 
виховуються та

кі якості, як справедливість, умін
ня цінувати чужу ініціативу, това
риськість.

ДУЖЕ важлив* для правильного 
виховання взаємини о сім’ї.

Сім'я — це перша суспільна фор
мація, перший колектив у житті 
дитини, а тому важливо, щоб ран
ні роки, коли формується харак
тер, малюк знаходився в атмосфе
рі дружби, взаємоповаги, взаємо
розуміння, щоб всі члени сім’ї до
помагали один одному, турбува
лись один про одного

Від батьків вимагається правдивість 
навіть у дрібницях. Помітнішій обман, 
діти перестають вірити дорослим, більш 
того, починають самі робити так. Якщо 
оточуючі люди нечесні, то виховати ди
тину чесною важко. Для виховання 
чесності і правдивості не потрібні якісь 
особливі заходи, треба самому бути 
прапдіпшм. чесним, постійно пам'ята
ти — нішо не проходить поза увагою 
дитини. Ніякі бесіди потім не замінять 
особистого досвіду, який хлопчик чи 
дівчина одержали, звикаючи до прав
дивості, щирості, як і опериться, з пе
люшок.

Одержані до трьох років перші 
зачатки моралі, звички правильно 
поводити себе в тій чи іншій си
туації мають важливе значення у 
дальшому розвитку особистості 
людини.

Т. ГОРА, 
ст. викладач кафедри психо
логії Кіровоградського педа
гогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

лист» гітлерівці, обривистий, зав
вишки 60—80, а подекуди і 150 
метрів.

Наш шліх по Лівобережній Україні 
йшов суцільними згарищами. Відступа
ючи, фашисти руйнували міста і села, 
залізниці, мости і шосейні дороги, зри
вали заводи і фабрики. Все доросле на
селення гнали в рабство.

Все це підсилювало у радянських 
со.іцат і офіцерів жагучу ненависть до 
фашистських загарбників, зміцнювало 
рішучість у боротьбі з ворогами. Фа
шисти розраховували зупинити радан- 
сьаі війська на рубежі Дніпра, виграти 
час, спробувати розколоти антигітлерів
ську коаліцію і, таким чином, уникну
ти катастрофи.

Радянське командування, спира
ючись на патріотичний порив сол-

'Т'РИДЦЯТЬ років тому, всередині 
* жовтня 1943 року, літній наступ Чер

воної Армії на радянсько-німецькому 
фронті майже без перерв переріс у нову 
наступальну кампанію. Головною подією 
її стала битва за Дніпро і Правобереж
ну Україну.

Отже, наші війська вийшли па Дніпро, 
ширина якого в районі Києва — 600—800 
метрів, правий берег Дніпра, де укріпи- 

ссрсджспі 38 армія, команд», г.зиия якої 
було доручено мені і третя гваодійськз 
ганкова армія генерала П. С. Рибалка. 
З Букринського плацдарму допоміжний 
удар нгйосили 27 армія генерала С. Г. 
Тпофименка та 40 армія генерала Ф. Ф. 
Жмачеика. З повітря нас підтримували 
льотчики 2 повітряної армії генерала 
С. А. Красовського. До складу 38 армії 
входили 4 стрілецьких корпуси, танко
вий корпус і артилерійський Головного 
командування, перша чехословацька 
бригада під командуванням теперішньо
го президента ЧССР Людвіка Свободи. 
Дії ударного угрупування справа забез
печувала 60 армія генерала І. Д. Черви- 
ховського.

Вранці, 3 листопада, артилерія і міно
мети нашого ударного угрупування під- 

БИТВА НА ДНІПРІ
• ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ТОМУ, б ЛИСТОПАДА МОСКВА САЛЮТУВАЛА 8ИЗВО- 

ЛИТЕЛЯМ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ МІСТА КИЄВА.
датів і офіцерів, організували форсуван
ня ріки з ходу.

До ЗО вересня війська Воронезького фрон
ту (з 20 жовтня 1943 року він був перейменова
ний в І Український), під командуванням ге
нерала армії М. Ф. Ватутіна захопили дев’ять 
плацдармів північніше і південніше Києва. 
Найважливішими з них були Букринський, за 
70—75 кілометрів південніше Києва, і Лютезь- 
кий _ За 10 кілометрів північніше. Двічі ата
кували з Букрииського плацдарму і один раз 
з Лютезького, та успіху досягти не вдалось.

Тоді вирішили оволодіти Києвом З ПІВНОЧІ, 
де ріпна місцевість дозволяла використовува
ти танки. Виводити їх з Букринського плац
дарму довелось неї омітно, вночі. Щоб против
ник не помітив зникнення танкової армії і ар
тилерії, ми виготували 1 розставили у своїх лі
ніях оборони велику кількість макетів танків 
5 гармат. Зроблено це було настільки майстер
но, що фашистська авіація і артилерія бом
бардували їх аж поки радянські війська не пе
рейшли у наступ північніше Києва. 
ДО ПОЧАТКУ активних бойових дій 

на Лютезькому плацдармі були зо-

крили вогонь, причому, па шесі«кіломет
ровій ділянці прориву було зосереджено 
300—320 стволів на кілометр фронту.

За чотири дні операції по визволенню 
Києва було розгромлено 12 німецько-фа
шистських дивізій, серед них дві танкові 
і одна моторизована. Більше 20 тисяч 
ворожих солдат і офіцерів знайшли собі 
МОГИЛ)' ПІД Києвом.

ЗВІЛЬНЕННЯ Києва мало величезне 
військово-політичне значення. У 

всьому світі ця подія розцінювалась, як 
новий потужний удар по фашистській 
Німеччині. Наступу Радянської Армії, 
незважаючи па всі свої зусилля, гітлерів
ці так і не змогли зупинити. Звільнивши 
Київ, і завоювавши найвнгіднішпй опе
ративно-стратегічний плацдарм па Пра
вобережній Україні, радянські війська 
продовжували наступ далі на Захід.

К. С. МОСКАЛЕНКО, 
Маршал Радянського Союзу, за
ступник Міністра Оборони СРСР.

(ЛПН).
На фото шор!: на тому березі — Київ 

(1043 р.); стпродвЕїш і пічно юне місто, столиця 
Радянської України, — сьогодні. Житловий 
маси» РусаіНака — повий район Києва.
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ТУРИСТСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ 
«МОЯ БАТЬКІВЩИНА - СРСР»

МАГНІТКА МОЯ, 
ЛЕГЕНДАРНА...

У кожної радянської людини слова 
Комсомольськ-на-Амурі, «Магпітка», 
«Дніпрогес» міцно пов’язуються з істо
рією. Історією країни. Історією народу. 
Для старших поколінь — це рядки з їх
ньої біографії, для молодих — це ро
мантика першопрохідців, цс трохи за
здрісне «Ех, мені б народитися рані
ше...». А потім нові покоління, як і 
батьки колись, вирушають за комсо
мольськими путівками: цілина, всесоюз
ні будови, Братськ, Тольятті, КамАЗ.

Історія... Boira завжди спершу прихо
дить в хронологічних колонках дат, в 
безлічі назв, імен, за якими характер 

■ покоління, ритм епохи. І, дізнаючись 
про цей час ентузіазму, трудового под
вигу, з сторінок книг, з кадрів кінохро
ніки, розповідей, відчуваєш священне 
хвилювання причетності до часів непов
торних, кипучих, героїчних. Хоч ти тут 
і ні при чому. Але, мабуть, — і в тому 
суть єдності поколінь — відчуття гаря
чої гордості покоління МОГО за звер
шення ПОПЕРЕДНІХ, гордість за на
род, людей героїчної Країни Рад...

• ...І коли поїзд вимчав нас на залитий 
сонцем широкий простір, і вагонні вік
на перекреслила посередині звивиста 
лінія горизонту з безкінечною панора
мою заводських будов, димарів і особ
ливими прикметами величезного під
приємства, кожен з пасажирів уже дії 
па хвилину не міг відірвати погляду від 
цього горизонту, що все наближався. 
Тут починалася Магнітна. І ми вхо
дили в історію, щоб в сьогоднішній 
Магнітні зустрітись з юністю нашої 
країни — з незабутніми 20-ми роками.

Г. Орджопікідзе сказав про ті часи: 
«Магнітна стала прапором країни». 
Дійсно сюдд, на Урал, з усіх кінців 
країни з’їжджалнея юнаки і дівчата. 
В руках їх — лише дерев’яний чемо
данчик, перев'язаний мотузкою. А на
вколо степи. І далі — горп... Весь капі
талістичний світ, який лише чекав на 
швидке виснаження молодої країни, » 
усіх сторін стискуючи лабета блокади— 
економічної і політичної — нокаутова
ний: Магнітна є! Магпітка жила, пра
цювала і народи Союзу PCP святкува
ли одну з своїх перших спільних пере-

мог. Перемоги — джерело і сила якої 
у братерстві.

Ті, хто будували Магнітогорський ме
талургійний, сьогодні теж на робочому 
місці, крокують в спільному строю. Ба
гато з них живе і працює тут же, в 
Магнітогорську. Ось, наприклад, тата
рин Заріф Сага даси. Шістнадцятиріч- 
ним підлітком з’явився він у наметно- 
сому містечку Магнітбуду в 1931 ропі. 
Він' закладав фундамент будови, на І 
його оча.х споруджувалася Магпітка. За 
сорок років праці на будові Заріф звів 
чимало об'єктів міста, і тепер, йдучії 
вулицями, він з гордістю дивиться на 
працю своїх рук.

Сьогодні і Магнітогорськ щорічно дає 
продукції па 2,2 мільярда карбованців. 
Виплавляє 12 процентів сталі і випус
кає 24 проценти металовиробів, які ви
робляються я країні. Тут дпа Інститути, 
8 середніх спеціальних учбових закла
дів, 89 шкіл, два театри та ін. Нам по
щастило зустріти разом з містом новий 
день — саме вранці ііайснльнішс під- 
чуваєш тут велику міць робітничого 
міста, коли тисячі людей поспішають 
на лівий берег Уралу, вливаються у во
рот.. металургійного гіганту — Магні
тогорського металургійного комбінату 
Імені В. 1. Леніна. Звичайно, Магпітка 
зараз не та. Вибудована, власне, сами
ми мозолястими руками за неймовірно 
короткий строк, зараз оснащена найно- 
пітнішою технікою, псі виробничі про
цеси тут автоматизовані. Наприклад, на
весні того року став до ладу новий 
цех покриттів. Він однії на 26 процен
тів збільшив випуск у країні високо
якісної білої жерсті для харчової про
мисловості. Тут діють найновіші техно
логічні агрегати, обслуговувати які мо
жуть лише робітники з середньою осві
тою. І таких підприємств став все біль
ше в місті. • ■

Магнітогорський металургійний велет 
і сьогодні розростається, будується. На
передодні Дня будівельника премія Ра
ди Міністрів СРСР’1971 року за'най
більш видатні проекти із будівництва 
за цими проектами присуджена цеху 
холодної прокатки № 2 (стан «2500»). 
Тут випускають сталевий лист зав
ширшки 2350 міліметрів, який викорис
товує гься я автомобілебудуванні. З пус
ком стану «2500» різко скоротилась за
купка такого листа за кордоном. Біль
шість технологічних процесів в цеху 
повністю автоматизовано, а при будів
ництві цеху було досягнуто високого 
Рівня механізації будівельних і мон
тажних робіт.

На Магнітні сьогодні напружена ро
бота. Плани третього, вирішального 
реалізуються — за верстатом, на про
катному стані. 1 могутнє дихання ін
дустріального велета іоаорнть про пеза- 
тихаючин ритм, про тисячі тонн мета
лу, які, вийшовши з воріт комбінату, 
перетворяться в нові автомобілі, тепло
вози, верстати... і

(Далі буде).

ПАМ’ЯТНИК КОМСОМОЛЬЦЯМ 
БУДІВНИКАМ МАГНІТОГОРСЬКОГО 
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТ У 
(ВГОРІ); НА ЗМІНУ ЙДЕ РОБІТНИ
ЧИЙ КЛАС СЬОГОДНІШНЬОЇ МАГ
НІТНІЇ (ВНИЗУ),

Фото авторів.

Початок в газеті за 1 листопада.
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БК 00328. Індекс ОН97,

КОМАНДИ першої зони другої ліги кла
су «А'> закінчили ігри XXXV чемпіонату 

країни з футбола.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:

в В 11 м О
(оч) (сш)

1. «Таврія* 26 0 12 75-36 58
2. «Автомобіліст» 25 3 17 62—36 53
3. «Суднобудівник* 23 0 15 69—35 52
4. «Говерла» 24 3 17 64-51 51
5. «Локомотив» В 18 и 15 63—22 47
6. «Шахтар» Г 18 9 17 58-47 45
7. «Авангард» с 16 13 15 44-49 45
8. «Кривбас» 18 6 20 53-45 42
9. «Динамо» 18 5 21 57-45 41

10. «Локомотив» X 17 5 22 49-33 39
11. СК (Чернігів) 18 2 24 63—56 38
12. «Зірка» 17 3 24 63-57 36
ІЗ. «Буковина» 14 7 23 44-52 35
14. «Шахтар» М 15 5 24 50-48 35
15. «Хімік» 12 9 23 51-61 33
16. < Фрунзенець» 14 4 26 19-47 32
17. «Шахтар» Кд 15 2 27 42-60 32
і8. «Колос» 12 7 25 44-68 31
19. СК (Луцьк) 11 8 25 25-59 зо
20. «Будівельник» 13 3 28 45-55 29
21. «Авангард» Р 11 5 ‘ 28 34-57 27
22. «Локомотив» Д " 9 • 6 29 35-72 24
23. «Металург» 10 4 ’ ЗО 41-84 24

Отже, чемпіоном 
України стала (іце
за кілька турів до 
закінчення розп- 
грашу) сімферо
польська «Таврія». 
Вона виборола 
право у фінально
му турнірі пере
можців семи зон 
країни, що прохо
дитиме в Сочі, 
відстоювати одну

ких клубів, як СК (Луцьк), полтав
ський «Колос» та деяких інших го- 
'ворять про невисокий рівень висту
пів команди,

Основна причина спаду у грі 
команди бачиться у зміні поколінь, 
коли значна частина футболістів 
закінчила свою ігрову «кар’єру», а їх замінили 
новачки в командг, яким потрібно зігратися, згур
туватися у добрий колектив,

Проте,’процес цей, який розпочався іде торік, 
дуже затягнувся,' Керівництво команди (началь
ник В. С, /Кплін, старший тренер Б. М, Петров, 
тренер Ю. І.Горожпнкін) Сподівалися па навчали- 
но-тренувальний період,

Надії не виправдалися. При комплекту
ванні і підготовці команди були допущені 
серйозні лрррахунки, в результаті яких вона 
вступила в сезон не в кращому своєму ви
гляді. у
Протягом чемпіонату з колективу відрахо
вано півтора десятка гравців, їх місця в 
різний час зайняли інші. Незнайомі однії 
одному, вони, природно, не знаходили взає
морозуміння, не могли налагодити колектив
ної гри, терпіли невдачу за невдачею.

Опинившись перед таким становищем, керівники 
команди розгубилися, дехто з них побачив вихід 
у підміні виховної роботи голим адмініструван
ням, при якому на озброєння були взяті окрики, 
що нерідко доходили до особистих образ. Цс ніяк

ФУТБОЛ —
ГРА
КОЛЕКТИВНА...

з трьох путівок у 
першу лігу класу 
«А». Розпрощаєть
ся з другою лігою 
класу «А» жданів- 
ськин «Металург».

ДВАНАДЦЯТЕ Місце, яке зайняла кірово
градська «Зірка», не може задовольнити 

І любителів футбола і спортивну громад
ськість. Вісім років виступає кіровоградська 
команда у другій лізі класу «А». Весь цей 
час (якщо не враховувати дебютного 1966 
року) вона на рівних боролася з кращим» 
командами республіки, займала провідні 
місця в зоні, користувалася славою бойово
го, високотехнічного і високоДисціїплінова- 
ного колективу.

Але останнім часом «Зірка» різко здала пози
ції і ось вже два роки підряд не може увійти на- 

І вігь у першу половину команд зона. Нинішньої о 
І сезону Кіровограда) були майже безпорадними, 
І коли проводили ігри на чужих полях. Ще ніколи 
І такого не було, щоб з 22 матчів в госгпх вони 
І програми 17. Та й поразки па своєму полі від іа-

ДО ПІДСУМКІВ XXXV 
.ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ

не сприяло доброму ін ихологічному настрою, без 
якого не може обходитися і успішно змагатися 
жоден спортивний колекція.

І виходив парадокс. Якщо взяти кожного гравця 
окремо, то за деяким винятком «Зірка» іцс ніколи 
не мала такого сильного складу. А згуртованого 
боєздатного колективу, на жаль, не виходило.

Лише останні при чемпіонату команда проссла 
рівно, зібрано, на більш-менш високому рівні, що 
дозволило їй з 18 місця, на якому вона була на
прикінці вересня, піднятися на 12. Дехто стверд
жує, що не і є становлення колективу, що тільки 
зараз він набув свого ігрового почерку і ютовий 
схрестити зброю з кращими колективами другої 
ліги.

Можливо, цс і так. Можливо, і справді ос
танні успіхи стануть у подальшому звич
ним явищем у грі команди, то дозволить 
відродити в республіці добру репутацію кі
ровоградського футбола.

. М. ДМИТРІЄВ.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00- 

Програма передач. (М). 9.05
— Ранкова гімнастика для
дігей. (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. Для школярів. «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Для школярів. 
«Роби з памп, роби як ми, ро
би краще кас». (М). (Переда
ча із НДР). 12.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 12.30 —
♦ Сільська година». (М). 13.30
— «Закордонні гості Москви». 
(М). 13.45 — Кольорове теле
бачення. «Товариш пісня», 
Концерт. (М). 14.15 — Екрані
зація 
Художній 
(М). 15.30 
Державної
В. Фомепко. «Пам’ять землі». 
(М). 15.45 — - «Музична про
грама». «За листами гляда
чів». (М). 16.15 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Новини, 
(ЛІ). 18.10 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 19.10 — «Мелодії 
народів світу». (М). 19.50 —
Кольоропе телебачення. Прс- 

і м'єра телевізійного багатосе
рійного художнього фільму 
«Як гартувалася сталь». 2 се
рія. (ЛІ). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30’ — «Теат
ральні зустріяі». (М). 23.10 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Паша афіша. (К). 
Ранкова

Для 
шинкова 
Вистава. 
И.10 ,— 
1ІЛ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

літературних 
фільм 

— «Па 
премії 

а 11 я м ’ п

творів. 
«Муму». 
здобуття 

СРСР».

. . 10.05 -
гімнастика. (К). 10.20 
дітей. Туронер, Мі- 
— «Поросятко Чок».’ 

( Ворошиловград), 
Кольорове телебачеп- 

Копцерт. (К). 12.00 ►*

«ХЇдЛОДОЙ КОММУНАР» « 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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Спортивна передача. (К). 14.30 
— Всесоюзне змагання тва
ринників. (Харків). 15.00 — До 
30-річчя визволення Києва - від 
німецько-фашистських загарб
ників. Для школярів. «Сур
мач». (К). 15.40 — Мульт
фільм. «Легенда про полум’я
не серце». (К). 16.00 — «До
нецькі самоцвіти». (Донецьк). 
17.30 — Художній фільм
«Жодного дня без пригод». 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Концсрг-звіт 
майстрів мистецтв та худож
ніх’ колективів Сумської об
ласті. (К). В перерві -- «Па 
добраніч, діти!» (К). 22.30 — 
Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК
.ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00

— Тслевісті. (К). 11.15 — Кон
церт. (К). 12.15 — «Я — гро
мадянин». (Присвячується 30- 
річчю визволення Києва від 
німецько-фашистських за
гарбників). (К). 14.25 — Теле
фільм. (Кіровоград). 15.25 —
Прем’єра телевізійного доку
ментального фільму «Цією 
весною у Піколі,ську». (М). 
10.00 — «З літопису спортив
них перемог». Про участь Ра
дянського Союзу в олімпійсь
кому русі. (М). 16.30 — Жовт
ню назустріч. «За словом — 
діло». (Харків). 17.05 — «На 
шкільних широтах». (К). 17.35 
-- «Товари дія народу». (За
поріжжя).’ 18.1)0 — Новини.
(М). 18.10 — Концерт. (М). '
18.40 — «Подвиг». (М). 19.10 — 
Кольорове телебачення. «Ро
сійська мозаїка». (М). 19.50 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного багатосе
рійного художнього фільму 
«Як гартувалася сталь*. З се
рія. . (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Доку
ментальний екран». (М). 23.00
— Спортивна програма. (М). 
23.20 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30-« 
Для ійколяріп. «Вогнище».

(М). 17.00 — «Сторінки росій
ської поезії». О. С. Пушкін. 
(М). 18.00 — Фільм-концерт.
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Екран 
молодих». (Миколаїв). 20.00 — 
«В ім’я мир)». (К). 20.10 — 
«Піснею славимо Жовтня Віт
чизну». Концерт. (Одеса). 20.50 
— «Ни добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм
«Чорні сухарі». (К). 22.55 —
«За український мільярд». 
(К). 23.10 — Вечірні иовн- 

>и. (К).

вівторок .
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 

—- Новини. (М). 9.45 — Для 
дітей. «Дітям про звірят». 
(М). 10.15 — Для школярів.
«Піонерська естафета». (К). 
11.03 — Тслевісті. (К). 11.15—« 
Кольорове телебачення. «Ось 
мос село». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм. 
І серія. (М). 14.25 — «Това
риш пісня». (М). 15.10 — «Кра
їна передсвяткова». (М). 16.10
— «Хроніка тижня». (Кірово
град). 16.20 — Телефільм. (Кі
ровоград). 10.55 — Урочисте 
засідання, присвячене 56-м ро
ковинам Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.
Святковий концерт. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— , Кольорове телебачення. 
Прем’єра телевізійного бага- . 
/оссрійного художнього філь
му «Як гартувалася сталь».
4 серія. (М). 22.35 — Нові«- *•£>
ті. (М).

Наступний- номер «Молодого комунара» вийде
7 листопада., ■ , . •
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