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ГО ОБКОМІ ЛКСМУ

ВРУЧЕНОВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

НАМ’ЯТІ
ВЕЛИКОГО 
ЛЕПІВА
і 21 січня ■— в день 50- 

річчя з дня кончини Воло- 
" димира Ілліча Леніна —• 

керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду 
рідвідали Мавзолей вели
кого вождя і поклали ві- 

*4 •«. . - . .нок. На червоній стрічці 
Ііінка напис: «Геніальному 
івождю й учителю Володи
миру Іллічу Леніну. ЦК 
КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР, Рада Міністрів 
СРСР».

(ТАРС).

Рік видання XV. 
№ 11 (1803).

• СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛО. 
ДІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № 2 КІРОВОГРАДСЬКОГО ОР. 
ДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ НА 
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ РІК ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ.

Ударною працею був позначений 
третій, вирішальний рік п’ятиріч
ки для молодих робітників, служ
бовців і спеціалістів нашого цеху. 
Разом з усім колективом план по 
обсягу виробництва 1973 року ви
конали достроково до 21 грудня, 
план реалізації продукції завер
шили, до 27 грудня.

З-великим піднесенням зустріли 
юнаки і дівчата цеху рішення 
грудневого (1973 року) Пленуму 
ЦК КПРС, Звернення ЦК КПРС до 
партії, до радянського народу. 
Програмою для кожного став де
віз — дати продукції більше, ви
щої якості із найменшими, затра
тами.

У відповідь на палке слово пар
тії та керуючись Постановою ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне со
ціалістичне змагання працівників 
промисловості, будівництва і 
транспорту за дострокове вико
нання народногосподарського пла
ну на 1974 рік», комсомольці і мо-

ЗУСТРІЧНИЙ молодих
ПТАШНИКІВ

Нещодавно тут

У четвертому році

План третього, вирішального 
року п’ятирічки колектив До- 
линського птахокомбінату зо
бов’язався виконаїи до 25 гру
дня. Колектив справився з річ
ним планом реалізації продук
ції на суму 9 мільйонів 213 ти
сяч карбованців за 11 місяців.

У спільних здобутках колек
тиву — чималий внесок комсо
мольців, яких на комбінаті по
над 40.

' прийняли на 1974 рік зустріч
ний план. У четвертому році 
п’ятирічки буде вироблено і 
реалізовано продукції на 9 
мільйонів 550 тисяч карбован
ців або на 150 тисяч карбован
ців більше, ніж намічено пла
ном. Продуктивність праці 
зросте в порівнянні з 1973 ро- 
ном на 13 процентів.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого комуна
ра».

м. Долинська.

ВЧОРА ПІОНЕРИ КРАЇ
НИ РАД СВЯТКУВАЛИ 
Ювілей -- 50-річчя при
своєння піонерській 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЇМ. в. 1. ЛЕ
НІНА, (див, 2 crop.),

Більше чотирнадцяти ро
ків працює старшою піонер- 
вожатою о Олександрійській 
середній школі Л 13 Н, Р. 
Баркар. Люблять її діїи за 
щирість, вміння оріанізува- 
jb цікаво і змістовно піонер
ське життя дружини.

На фото: Н. Р. БАРКЛР 
серед піонерів школи.

Фото В. КОВПАКА. ВИСОКІ НАГОРОДИ
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1974. Трудова біографія.1

лодь механоскладального цеху 
№ 2 Кіровоградського ордена 
«Знак Пошани» заводу тракторних 
гідроагрегатів беруть на себе такі 
соціалістичні зобов’язання:

— на основі дальшого розвитку 
соціалістичного змагання, підви
щення продуктивності праці, мак
симального використання робочо, 
го часу план випуску валової про
дукції виконати достроково — до 
27 грудня 1974 року і понад план 
випустити продукції на 700 тисяч 
карбованців;

— підвищити продуктивність 
праці в порівнянні з 1973 роком 
на 20 процентів, в порівнянні ж 
1970 роком — на 50 процентів;

— за рахунок внутрішніх резер
вів і дотримання режиму економії 
знизити собівартість продукції но 
суму 120 тисяч карбованців.

— знизити трудомісткість про
дукції, що випускається, на 300 ти
сяч нормогодин;

— знизити втрати від браку, до
битись 95-процентної здачі про

Цей знімок зроблено у колгоспі імені XX з’їзду КПРС Кіровоградсь- 
Ра"°"У- ^Ут іиоднн механізатор Віктор Ухань навантажує, а во

дії Анатолій Дозороп, Василь Дерев'янко та інші доставляють у 
поле по 200 І більше тонн органічних добрив.

Зверніть увагу на трогову лопату «ТЛ-3». Звичайна, серійна машина, 
і а ківш відрізняється від заводського. Пого виготовили умільці. Завод
ський ківш піднімає вантаж на велику висоту І висипає його через се
бе назад. Це створює деякі незручності при завантаженні причепів та 
автомобілів, інколи призводить до пошкоджень кузовів та рам цих ма- 
шнн.

Раціоналізатори господарства зробили ківш, що висипає вантаж попе
ред себе, може підіймати його на нотрібву висоту. Тепер пі кузови, ні 
рами машин не пошкоджуються.

НА ФОТО: навантаження місцевих добрив.
Фото В. ЦВЯХА.

ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
КОМУНІСТІВ СТОЛИЦІ 

УКРАЇНИ
В обстановці великої ак

тивності, на високому 
ідейному й організаційно
му рівні пройшла 19 січня 
XXV партійна конференція 
комуністів столиці Украї
ни. її делегати заслухали 
й обговорили звітну допо
відь міськкому партії про 
проведену роботу і зав
дання міської партійної 
організації щодо посилен
ня організаторської і полі
тичної роботи по виконан
ню рішень XXIV з’їзду 
КПРС та грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК
КПРС.

На конференції виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щер- 
бицький.

В обговореному питанні 
прийнято відповідну резо
люцію,

Обрано новий склад 
міськкому паотії і ревізій
ної комісії.

В роботі конференції 
взяли участь члени і кан
дидати в члени Політбюро 
ЦК Компартії України.

(РАТАУ).

дукції з першого пред’явлення і 
цим самим сприяти підготовці до 
внутрізаводської атестації гідроча. 
coca;

— в найкоротший строк освоїти 
випуск нового гідронасоса 
НШ-32К;

— в школах комуністичної пра
ці, в гуртках комсомольської по
літосвіти підвищити рівень еконо
мічних знань 50 членів ВЛКСМ;

— внести і впровадити у вироб
ництво в 1974 році не менше 8 
рацпропозицій з економічним 
ефектом не менше 9 тисяч карбо
ванців;

— розвивати і зміцнювати шеф
ські зв’язки зі школами № 27 і 
N2 7 та колгоспом імені Петров- 
ського Кіровоградського району. 
До посівної кампанії випустити 
500 гідронасосів НШ-32У понад 
план;

— добитись, щоб всі молоді ро
бітники, які не мають середньої 
освіти, навчалися в школах робіт
ничої молоді;

— продовжити в 1974 році со
ціалістичне змагання з комсомоль
цями і молоддю механоскладаль
ного цеху № 2 заводу «Червона 
зірка» та механоскладального це
ху N2 1 нашого заводу.

Соціалістичні зобов’язання обго
ворені І прийняті на відкритих 
комсомольських зборах механо
складального цеху Н2 2.

18 січня в Баку відбулося спільне урочисте засі
дання Центрального Комітету Компартії Азербайджа
ну і Верховної Ради республіки, присвячене вручен
ню Азербайджанській PCP ордена Дружби народів.

З величезним піднесенням присутні обрали почес
ну президію урочистого засідання в складі Політбю
ро ленінського ЦК КПРС на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

Член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КҐІРС 
Ф. Д. Кулаков виступив на засіданні з промовою, яка 
не раз переривалася тривалими оплесками. Він ого
лосив Указ Президії Верховної Ради СРСР про на
городження Азербайджанської PCP орденом Друж
би народів і прикріпив орден до прапора республіки.

З промовою-відповіддю виступив перший секре
тар ЦК Компартії Азербайджану Г. А. Алієв.

Глибоку вдячність Комуністичній партії і Радянсь
кому урядові висловили промовці, які виступили на 
засіданні. Воии говорили про те, що трудівники рес
публіки у відповідь на високу нагороду Батьківщини 
доб’ються нових трудових звершень.

Учасники урочистого засідання з величезним під
несе лм ям прийняли вітальний лист Центральному 
Комітетові КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ра
ді Міністрів СРСР.

s)c Ж *

У Єревані 19 січья відбулося спільне урочисте за
сідання Центрального Комітету Компартії Вірменії і 
Верховної Ради республіки. Воно було присвячене 
врученню Вірменській PCP ордена Дружби народів.

З величезним піднесенням присутні обрали почес
ну президію урочистого засідання в складі Політбю
ро ЦК КПРС на чолі з Генеральним секреіарем ЦК 
КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

З промовою, яка не раз переривалася тривалими 
оплесками, на засіданні виступив член Політбюро ЦК 
КПРС, міністр закордонних справ СРСР А. А. Громи- 
ко. Оголосивши Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження Вірменської PCP орденом Друж
би народів, він прикріпив орден до прапора респуб
ліки.

З промовою-відповіддю виступив перший секретар 
ЦК Компартії Вірменії А. Є. Кочинян.

Промовці, які виступили на засіданні, запевнили, 
що робітничий клас, колгоспне селянство, інтеліген
ція республіки віддадуть усі сили, знання, творчу 
енергію для успішного виконання рішень XXIV з’їз
ду КПРС, берегтимуть і зміцнюватимуть дружбу, 
братерське співробітництво між радянськими наро
дами.

З величезним піднесенням учасники урочистого 
засідання прийняли вітальний лист Центральному 
Комітетові КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ра
ді Міністрів СРСР.

(ТАРС).
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ВАЖКО визначити, коли саме Людмила 
Троценко, доярка з колгоспу «Друж

ба», остаточно вирішила, що вона на 
вірному шляху. Можливо, ще тоді, як 
вчилась у Дереївській середній школі і 
запропонувала подругам взяти шефство 
над тваринницькою фермою? А може 
дівчина зрозуміла свою любов до обра
ної професії лише тоді, як після закін
чення школи пішла працювати підмінною 
дояркою. Все може бути. Але не в тому 
справа. Головне, що тоді комсомолка 
знайшла себе в роботі.

У неї веселі очі, золоте, наче скупане 
в світанковому сонці, волосся, і краси
ві трудові руки. Те, що я саме в неї роз
питую про будні тваринників, трохи на
віть бентежило Людмилу:

— У нас на фермі молодих доярок ба
гато, кожна з дівчат може за двох спра
витись, якщо треба. Ось хоч би комсо
молка Любов Березюк, молодий ко
муніст Галина Калашник. Наш колектив 
називається комсомольсько-молодіжним.

І все ж мені приємно розповісти про 
неї, Людмилу Троценко хоч вона й не 
брала участі у конкурсі «Першій трити
сячний Кіровоградщини». Адже по на
доях вона займає одне з перших місць 
в районі, а для своїх молодих подруг, 
як старша була прикладом у роботі.

...Здається, вчора це було. Після ви
пускного вечора ніяк не вірилось, що 
звична мелодія шкільного дзвінка від
тепер відлунюватиме лише в серці.

— Розбудіть мене завтра на світанку, 
мамо. Піду на ферму працювати..»

ву, — сказала впевнено, хоч і знала, що 
ця заявка зобов’язує до ще більших зу
силь в роботі.

Встановила чіткий розпорядок дня, 
старанно роздоювала корів. Надої в гру
пі сягнули 16—18 кілограмів на добу.

цьому — один 
із шляхів збіль
шення надоїв.

І дійсно, за
провадивши та
кий метод го
дівлі, доярки

РОЗБУДІТЬ НА СВІТАНКУ...
2ОіПзЛ0И кія“ ТРИТИСЯЧНИМ 

грамів молока КІРОВОГРЯЯЩИНІТ 
більше, ніж в

.у ЦК ЛКСМУ,НАГОРОДИСТУДЕНТСЬКИМБУДІВЕЛЬНИМ
Секретаріат Централь

ного Комітету ЛКСМУ, 
президія Української Рес
публіканської Ради про
фесійних спілок та колегія 
Міністерства вищої й се
редньої освіти УРСР, під
бивши підсумки республі
канського змагання з су
спільно-корисної праці се
ред студентів вищих та 
учнів середніх спеціаль
них навчальних закладів, 
прийняла відповідну по
станову. У ній відзначає
ться активна участь сту
дентської та учнівської 
молоді республіки у вико
нанні завдань третього, ви
рішального року дев’ятої 
п'ятирічки. Студентськими 
будівельними загонами 
освоєно 217 мільйонів кар
бованців капіталовкла
день, проведена велика 
агітаційно - пропагандист
ська, культурно-масова та 
шефська робота. Члени 
студентських загонів ви
ступали перед трудівника
ми колгоспів, радгоспів та 
будов з лекціями, концер
тами художньої самоді
яльності, організовували 
піонерські табори, кон
сультаційні пункти для 
догоді, що виявила ба
жання вступити до вузів і 
технікумів, надали велику 
Допомогу в будівництві, 
ремонті та обладнанні 
сільських шкіл.

Розглянувши підсумки 
першого етапу республі
канського змагання з су- 
Спігьно-корисної праці, 
секретаріат Центрального 
Комітету ЛКСМУ, президія 

, Української Республікан
ської Ради професійних 
Спілок та колегія Міністер
ства вищої й середньої 
Спеціальної освіти визна
чили переможців. Серед 
Колективів, нагороджених 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ — комсомольські 
Організації Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування та Кіровоград
ського машинобудівного 
технікуму. Це — висока 

1 відзнака за трудовий 
вклад юнаків та дівчат у 
виконання завдання дев’я
тої п’ятирічки,

Помітивши материну збентеженість, 
додала:

— Я вже й з головою колгоспу домо
вилась. Вчора...

Працювала підмінною дояркою. А во
сени набрала групу нетелів. Коли на 
фермі брали соціалістичні зобов’язання, 
запитали подруги:

— Який рубіж на третій, вирішальний 
визначаєш, Людмило?

Довго не задумувалась. Давно вже 
все зважила, підрахувала можливості з 
завідуючим фермою і з головним зоо
техніком.

— За 3200 кілограмів молока на коро-

— А таки виконає Людмила своє зо
бов'язання, — з повагою говорили між 
собою доярки.

І не помилились. Вже за 7 місяців во
на надоїла на кожну корову по 3405 кі
лограмів молока. За її прикладом дояр
ки застосували сталий графік догляду за 
тваринами. Незабаром відчули, що пра
цювати стало легше, а надої різко пішли 
вгору.

— Пора нам, дівчата, ввести індивіду
альні раціони, — запропонувала якось 
Людмила. — Кормів у нас вдосталь, але 
згодовувати їх треба раціонально. В

попередньому 
році. Людмила Троценко надоїла понад 
4000 кілограмів молока на корову.

Добра слава крила має — говорить 
народне прислів’я. Про трудові звер
шення Людмили дізнався весь район. 
За досвідом до неї приїздять доярки з 
інших районів, прагнуть вивідати «секре
ти».

— А їх немає, — говорить Людмила 
Троценко. — Треба лише впроваджува
ти найновіші методи догляду й утриман
ня тварин, суворо дотримуватись раціо
нів годівлі і розпорядку. А основне — 
треба любити свою справу.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
Колгосп «Дружба»
Онуфріївського району.

Олово Примор’я
Нове родовище олова з багатими рудами, з яких легко до

бувається метал, виявлено неподалік від споруджуваного 
рудника «Молодіжний», що на півночі Приморського краю. 
Рудник буде одним з найпотужніших оловодобувннх під
приємств на сході нашої країни. Його намічено ввести в дію 
до кінця п’ятирічки.

Опріснена вода
Ще однією потужною дистиляційною установкою поповнив

ся Мангишлакськнй опріснювальний завод — найбільший у 
світі по виробництву питної поди. На відміну від діючих 
установка працює за принципом миттєвого випаровування і 
витрачає на цс вдвоє менше тепла. Вона виробляє близько 
п’ятнадцяти тисяч тонн прісної води на добу. З введенням 
нової потужлості місто Шевченко — єдине в світі, що вико
ристовує тільки опріснену воду, вийшло на рівень західно
європейських столиць за витратою води на душу населення.

(ТАРС — РАТАУ).

оЛ РОКИ Радянської влади в 
*-* нашій країні виріс новин тип 
робітника з широкою . технічною 
ерудицією, який вдало поєднує у 
своїй діяльності професійну май
стерність, досягнення науки і та
лант дослідника.

Цій важливій проблемі і присвя
чена монографія М. Р. Плюща 
«Технічна творчість робітничого 
класу Української PCP (1959— 
1970 рр.)», яка вийшла у видав
ництві «Наукова думка» 1973 року 
в Києві.

На матеріалах архіву і періодич
ної преси в монографії розгляда
ються важливі питання участі ро
бітничого класу Української PCP 
в русі за створення пової техніки і 
прогресивної технології, за підне
сення ефективності виробництва в 
нашій країні. Автор підкреслює 
важливість роботи винахідників і 
раціоналізаторів у громадських 
конструкторських бюро, комплекс
них бригадах раціоналізаторів, ря
дах новаторів, групах економічного 
аналізу та в інших творчих об’єд
наннях новаторів республіки.

На великому фактичному мате
ріалі в монографії розкривається 
робота партійних організацій рес
публіки по мобілізації; виробничих 
колективів для створення нових

перефразовуючи слова ві
домої лісні. А потім вже 
пояснив: за три місяці
тільки й навчишся, що 
трактора водити, а за два 
роки досконало можна 
вивчити і трактори, і ком
байни, здобути професію 
механізатора широкого 
профілю. Одним словом 
здобути справжні знання, 
щоб бути справжнім гос
подарем землі.

Характерна й така де
таль. У більшості учнів 
батьки працюють механі
заторами. Взяти хоч би 
Сергія Євдокименка. Його 
батько, Григорій Ілларіо- 
нович, все життя прокла
дав борозни, збирав уро
жай в колгоспі «Маяк ко
мунізму» Новомиргород- 
ського району. Нині на

Перейнявши у батьків 
любов до землі, учні 
профтехучилища переда
ють цю любов своїм мо
лодшим друзям. Зокрема, 
тісні контакти встановили
ся між комсомольськими 
організаціями училища та 
Маловисківської серед
ньої школи № 3. Умільці 
училища виготовили для 
школярів розріз пусково
го двигуна, паливного на
соса.

Комсомольська органі
зація дбає, щоб її вихо
ванці мали не лише міцні 
фахові знання, а й були 
фізично загартованими, 
зростали патріотами. В 
кінці минулого року було 
проведено цікаву віктори
ну «Нумо, хлопці!», що 
закріпила знання з вій-

РОСТУТЬ МОЛОДІ МЕХАНІЗАТОРИ

«ЗНАННЯ? ТІЛЬКИ МІЦНІ»
Ці слова, винесені в за

головок, я почув нещодав
но в Оникієвському СПТУ 
№ 7. Училище за останні 
роки підготувало близько 
чотирьох тисяч тракторис- 
тів-машиністів, комбайне
рів, слюсарів, механізато
рів ферм. Більшість юна
ків обирає дворічний 
строк навчання.

— Чому? — запитав у 
відмінника комсомольця 
Олександра Даншина з 
села Цвіїного Олександ- 
рівського району.

— Якщо знання — то 
міцні, — сказав Сашко,

пенсії. Через рік син замі
нить його у трудовому 
строю.

— Перші уроки водіння 
трактора мені батько 
дав, — зізнається Сергій.— 
Тепер уже вмію орати, 
сіяти, збирати врожай.

І це не просто слова. 
Минулої осені Сергій та 
його друзі підняли в під
шефному колгоспі «Украї
на» 1500 гектарів зябу, ба
гато попрацювали на пе
ревезенні врожаю. Ви
пускники брали участь у 
збиранні врожаю на ці
линних землях.

ськової підготовки. Бага
тьом запам'ятався похід 
по місцях рейду партизан
ського загону Наумова. 
Нещодавно відбулася зу
стріч майбутніх хліборобів 
з Героями Соціалістичної 
Праці О. П. Махиньком, 
головою місцевого кол
госпу «Победа» та Г. М. 
Катаною, бригадиром
тракторної бригади цього 
ж колгоспу.

в. цвях.
На фото: учні Олександр

(зліва) та Віктор
НУГА і готуються до занять. 

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

—

машин і механізмів, удосконалення 
технології виробництва.

Зокрема, автор посилається і на 
досвід Кіровоградщини. Розпові
дає, як трудящі Кіровоградської 
області продовжували естафету, 
присвячену 100-річчю від дня на
родження В,- І. Леніна, по підви
щенню ефективності виробництва

створення ленінського фонду еко
номії. Понад 60 млн. карбованців 
внесли трудящі області у фонд 
економії.

Автор розповідає про відомого 
раціоналізатора, машиніста екска
ватора В. Т. Фесупа з Кіровоград- 
щини, який лише’ на конкурс раціо-

РАЦІОНАЛІЗАТОР—
ЗА ВЕРСТАТОМ

НОВАТОРИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
В РУСІ ЗА ПРИСКОРЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

на основі прискорення технічного 
прогресу.

На багатьох підприємствах об
ласті проводились економічні кон
ференції, зверталась увага на поси
лення раціоналізації і винахідницт
ва. Питання економії і ощадливос
ті обговорювались на робітничих 
зборах. Колектив Кіровоградської 

взуттєвої фабрики став ініціатором

налізаторів 1964 року подав сім 
рацпропозиції! і одержав першу 
премію. Одна з його пропозицій 
допомогла автоматизувати роботу 
кабельного барабана екскаватора 
Що дало змогу збільшити у два ра
зи продуктивність екскаватора.

Велика увага приділяється в 
нографії аналізу роботи таких 
сових об єднань як Всесоюзне то-

мо- 
ма-

варпетво винахідників і раціоналі
заторів, науково-технічні товарист
ва та ін.

Активна участь робітничого кла
су У країнської PCP у масовій тех
нічній творчості супроводжувалася 
неухильним підвищенням його 
культурно-технічного рівня, зміна
ми в професійному складі, в харак
тері пращ, яка стає дедалі більш 
творчою і інтелектуальною.

Значний інтерес становить розділ, 
Де розкриваються соціальні наслід-

ПаУКОВО*ТЄХНІЧНОЇ ре
волюції. Позитивним є те, 1Ц0 в

Р03кРПВаЄТЬСЯ творчий 
ииг.п ?Кп а-атьох кращих винахід- 

' раціоналізаторів, підкрес- 
масоиої аслик.е Спільне значення 
кіп v T->v‘-IaC"1 пеРеД°вих робітни
ків у технічній творчості.
с зРп°п;ВЛі>т.3а3і !ачеиого Дослідження 
п'ооплпиТИ’ Ьнпга розрахована на

• * ’’Дротів, слухачів шкіл ко-
п.Рац’’ раціоналізаторів 

*. ВІШахіДЩіків та усіх тих, хто ці- 

ТехнРшпгг?11 таннями прискорення 
часі О X ПР°ГРЄСУ в умовах су- 

1 • КОВО-технІЧПОЇ революції.

канпмпа в БРАНІЦЬКИЙ, 
____ Д дат історичних наук.

його



24 січня 1974 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 8 стор.

СВІТЛО ВЕЛИКОГО ІДЕАЛУ
ЖИВЕМО ЗА ЙОГО ЗАПОВІТАМИ

З юних літ ми обираємо собі ідеали, на 
які рівняємось, які наслідуємо в своєму 
житті. Кожен прагне до них по-своєму — в 
залежності від характеру, від поставлених 
цілей. Але настає час, коли обов’язково зві
туєш перед собою, наскільки наблизився до 
свого життєвого зразка, чого досяг, шо 
втратив. І тоді міряєш кожен свій крок за 
найвищою міркою.

Такими хвилинами живуть зараз учні нашої 
школи. Для ленінця немає вищого прикладу, ніж 
життя Ілліча. І тому ювілей присвоєння вождево- 
го імені піонерській організації ми вирішили від
святкувати не буденно — ще раз звірити діла свої 
і помисли за найвищим орієнтиром — по життю 
Леніна. Так виникла ідея провести в школі Іллі- 
чеву декаду.

Розпочалася вона 15 січня тематичними 
лінійками в усіх класах. На них учні відзна
чили цьогорічний вклад трудящих країни у 
виконання ленінських заповітів. Розглянули 
ми і свій доробок, оцінили навчання, пра
цю, громадське життя, підвели підсумки 
змагання. Кожного дня в школі відбували
ся цікаві заходи: ленінські уроки, тематич
ні конференції, урочисті лінійки, зустрічі з 
комсомольцями двадцятих років, учасника
ми громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, фестиваль самодіяльного мистецтва. 
Проводили їх здебільшого рада дружини та 
штаб «Рівняння на піонерський прапор», 
який очолює .Любов Рига. Значну допомогу

в організації падали нам старші друзі — 
загонові вожаті Анатолій Шевчук, Катери
на Ходвіцька, Катерина Ментшіа, Олексій 
Рибалюк, секретар комсомольської органі
зації школи Світлана Чупинська.

У ці дні постійно працював піонерський лекто
рій, який провів чимало цікавих занять. Одне з 
них -— про піонерів двадцятих років—запам'ятало
ся нам найбільше. В ході його звучали вірші й 
пісні пори революції і громадянської війни. Про
слухали ми цікаву лекцію про життя й діяльність 
юних ленінців перших років Радянської влади. 
На закінчення подивилися діафільми про піоиерів- 
героїв. \

А рапортуючи на Всесоюзному піонер
ському зборі про зроблене, накреслюючи 
плани на майбутнє, ми присягали н надалі 
щодня жити і працювати по Леніну, бути в 
усьому схожими на нього.

Г. ШВЕЦЬ, 
голова ради дружини Заваллівської 
школи-інтернату Гайворонського ра
йону.

На адресу Надлацької СІК Новоархаигель- 
ського району щодня пошта приносить чимало 
листів з різних кінців Радянського Союзу. 
Майже всі учні школи — члени клубу інтерна
ціональної дружби. Кожен клас листується з 
піонерами однієї з союзних республік. Мчать 
листи й бандеролі з розповідями про життя 
піонерів степового, врожайного краю, з україн
ськими сувенірами й від иадлацьких піонерів.

На фото: шестикласники Валерій Шліфср та 
Галина Гумснна пишуть листа узбецьким 
піонерам з міста Кунграда.

Фото Ф. ГОНЧЛРА.

У КРАЇНІ ЧЕРВОНИХ ГАЛСТУКІВ — СВЯТО. БО РОКІВ 
ТОМУ ЇМ ПРИСВОЄНО ІМ’Я ВОЖДЯ СВІТОВОГО ПРОЛЕ
ТАРІАТУ, ЗАСНОВНИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РА
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА.

50 ЛІТ. ВОНИ СТАЛИ ДЛЯ ПІОНЕРИ РОКАМИ ВИПРО
БУВАНЬ НА ЗРІЛІСТЬ, ЗМУЖНІННЯ. В ІСТОРІЇ ПІО
НЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДБИЛИСЬ ГЕРОЇЧНІ І СЛАВ
НІ СТОРІНКИ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ.

В ДЕНЬ ЮВІЛЕЮ НА ВСЕСОЮЗНОМУ ПІОНЕРСЬКО
МУ ЗБОРІ ІОНІ ЛЕНІНЦІ НАШОЇ ОБЛАСТІ ДОПОВІДА
ЛИ ПРО ТЕ, ЯК КРОКУЮТЬ ВОНИ МАРШРУТАМИ МАР
ШУ «ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ'». ВСІ СВОЇ СПРАВИ, ЗДО
БУТКИ І ПЕРЕМОГИ ВОНИ ЗВІРЯЮТЬ ПО ІЛЛІЧУ.

МІСЦЕ, 
КОЖНОМУ 

РІДНЕ
Сюди заходять тамуючи 

подих, несучи найчистіші 
думки й почуття. Так ідуть 
лише до Леніна. Минуло 
вже шість років, як учні 
нашої школи створили 
кімнату-музей Ілліча, і за 
цей час вона стала найдо
рожчим місцем для кож
ного з нас.

Тут зібрано вже чимало екс
понатів. Всі вони виготовлені 
руками школярів. Адже в иас 
стало традицією — кожного 
року в ленінські дні готувати 
для музею подарунки. Так 
з’явилося багато нових маке
тів, стендів, виставок, які роз
повідають про життя І діяль
ність вождя світового проле
таріату. У музеї часто прово
дяться диспути, теоретичні 
конференції, піонерські ліній
ки, тут зустрічаємось із ста
рими комуністами, ветерана
ми колгоспного виробництва. 
I цього року у нас відбулися 
цікаві зустрічі з комсомолкою 
двадцятих років О. Ф. Гопак, 
Героям Соціалістичної Праці 
К. П. Дмитровською, учасни
ком Великої Вітчизняної вій
ни В. М. Савченком.

При кімнаті-музеї ство
рено учнівський лекторій. 
Група екскурсоводів про
водить цікаві екскурсії не 
лише для наших учнів, але 
й для численних гостей. 
І ми дуже раді, коли вдає
ться донести їм висоту ле
нінських ідей. У цьому — 
зміст нашої роботи.

Н. ПРОВОДІЯН, 
голова ради ленінсько
го музею Новгородків- 
ської середньої школи 
№ 2.

У Єлисаветграді створюються перші піонерські 
групи. Вони гуртуються навколо комсомольських осе

редків заводу «Червона зірка» та друкарні. Через два роки 
ь загони «Юних спартаківців» проводять свою першу міську 

конференцію.
1924 рік. Піонерська організація міцніє чисельно й органі

заційно. Кількість її членів зросла від 150 до 2000. Особливе 
піднесення громадської діяльності спостерігається після при
своєння піонері! імені Леніна. Окружна газета «Червоний 
шлях» повідомляє в цей час: «Всі дитячі будинки і трудові 
школи охоплені комуністичним рухом. За цей рік не було 
жодного юного ленінця, який не брав би участі в громад
сько-політичних кампаніях, які проводяться партією і радян
ською владою».

1927—1930 роки. Піонерський рух переходить на нові рейки. 
Загони юних ленінців допомагають виробничим комсомоль-Загони юних ленінців допомагають

ПІВВІКУ З ІМЕНЕМ
ІЛЛІЧА
• ХРОНІКА ПІОНЕРСЬКОГО РУХУ
• З ІСТОРІЇ ОБЛАСНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ

ЦІНА однієї хвилини, 
на дорівнює? Чи завжди 

пально використовується 
Ці питання ми виріши, 
рити на зборі дружини, тема якого 
— «Знання потрібні в житті, як 
гвинтівка в бою»: Перед цим вели 
широку розмову у піонерських за
гонах. Завершила її анкета «Як ти 
думаєш, для чого потрібно добре 
навчатись?». Відповідей різних бу
ло багато. Але спільна думка, яка 
об’єднувала всіх — наші знання, 
праця і досвід потрібні Батьківщи
ні для її зміцнення, збагачення. За 
дверима інколи на нас чекають 
просторі лани, потужні заводи та 
фабрики, наукові лабораторії. І 
скрізь потрібні високоосвічені ква
ліфіковані спеціалісти. Адже за
гальновідомо: середній учень в 
школі — середній працівник в май
бутньому.

Ось чому така непримиренна бо
ротьба ведеться в нашій піоиерсь-

-

ши. Чому во- кін дружині з кожною негативною ~ і /л
завжди раціо- оцінкою. Добре налагоджена ро- 
уься па уроці? бота «постів всеобучу», індивіду- 
ішилп обгово- а.'їьна допомога невстигаючим. |

Справа честі загону — мати на
прикінці навчального року якомога 
більше «відмінників» і «хорошне-

ВІДПОВІДАЙ
НА П’ЯТІРКУ!
Ми — зміна батькам
тів». У цьому нам допомагає Все
союзний .марш «Завжди напогото
ві!», виконання завдань маршруту 
«В країну знань».

У нашій школі працює 37 пред
метних гуртків. їх різноманітна 
робота захоплює всіх піонерів. 
Предметні тижні, олімпіади, вечо-

%

ри, клуби веселих і винахідливих 
проходять змістовно і цікаво.

Піонерська дру
жина імені В. Ду- 
бініна працює під 
девізом «П’ятиріч
ці—відмінні знан
ня, уміння й пра
що». Він повністю 
відповідає нашим 
прагненням — здо
бути якомога біль- 

щоб у майбутньомуше знань, 
плідно застосувати їх на практиці.

Н. ЧАЙКОВСЬКА, 
голова ради дружини імені 
Володі Дубініна Помічним- 
ської середньої інколи № 2 
Добровелнчківського району.

ськнм осередкам, беруть активну участь у колективізації 
сільського господарства. У селі Аджамка (Кіровоградський 
район) чотири піонерські загони зібрали й здали в коопера
цію більше ста пудів хліба. їх приклад наслідували десятки 
інших дружин.

1941 — 1945 роки. Як і весь народ, піонери стають иа захист 
Батьківщини. У партизанських загонах на території області 
діє чимало юних сміливців. Велику допомогу надавали на
родним месникам із загону імені Ворошилова підліснепськ: 

ртіонери (Олександрійський район) Федя Шепель та Яша 
Матвієнко. Юні розвідники загинули, до кінця виконавши 
свій обов’язок. Посмертно їх нагороджене медаллю «Парти
зан Великої Вітчизняної війни». Такої ж нагороди удостоєні 
брати Маркитанн з К’ровограда, що також загинули, допо
магаючи в тилу радянським воїнам.

Піонери визволеної Кіровоградіцннп зібрали 93 84G карбо
ванців на танкову колону. Особливо відзначилися учні Бог- 
даиівської середньої школи Знам’янського району. Вони зда
ли 34 068 карбованців у фонд оборони Батьківщини, 4633 кар
бованці у фонд допомоги дітям сиротам. Взявши шефство 
над військовим госпіталем, піонери надіслали пораненим 
більше тисячі посилок.

1958 рік. Чимало корисних справ па рахунку юних лепіиціз 
у ході дворічки «Піонери — Батьківщині». Включившись у 
республіканську експедицію «Ешелон за ешелоном», школярі 
області зібрали й відправили запорізьким металургам еше
лон металевого брухту. Виплавлений метал використано для 
будівництва нафтопроводу «Дружба».

1967—1970 рік. Піонери активно включилися у підготовку 
п° і п чч-я Радянськ01 влади, 100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна. Особливо пожвавилась громадсько-корисна ро
бота. > школах області створено більше 700 ленінських кім
нат, 83 музеї і 352 кімнати та куточки бойової слави.

896 загонів удостоїлись звання правофлангових у змаганні 
на честь 50-річного ювілею Всесоюзної піонерської організа
ції. 4з1 дружина юних ленінців стала навчатися без друго
річників.

197.1 рік. Понад 92 тисячі піонерів області крокують марш
рутами Всесоюзного маршу «Завжди напоготові:». Школярі 
з честю виконують свій головний обов’язок — добре навчати
ся. Процент успішності сягнув одного з найвищих рівнів за 

Уостанні роки — 99,7 процента. Протягом року учні зібрали 
З тис тонн металолому, 189 топи макулатури. Ними вироще
но 12 112 кролів, 3983,4 кілограма коконів шовкопряда. Піоне
ри — дбайливі шефи природи. Ними виготовлено 1199 шпакі- 
BciiL, 6-17 годівниць для птахів, зібрано 1836 кілограмів лікар- 
ських росліпі. Активно працюють музеї Леніна, трудової і 
бойової славп, 530 клубів інтернаціональної дружби.

ірздиції піопсрської організації множаться новими корис
ними справами.

ЗОВСІМ НЕДАВНО У ПОВОПРАЗЬКІП МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ СТВО
РЕНО ГУРТОК ХОРОВОГО СПІВУ, ТА ВІН УЖЕ ВСТИГ ЗАВОЮВА
ТИ ПОВАГУ СЕРЕД ГЛЯДАЧІВ. В ПРОГРАМІ ЮНИХ АМАТОРІВ 
ПІСНІ ПРО ПІОНЕРСЬКІ СПРАВИ, ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ. ЩАСЛИВЕ 
ДИТИНСТВО. ГУРТКІВЦІ ЧАСТО ВИСТУПАЮТЬ ПЕРЕД ТРУДІВ
НИКАМИ ФЕРМ І ПОЛІВ. КЕРУЄ НИМИ ДИРЕКТОР МУЗИЧНОЇ 
ШКОЛИ Р. С, ГЕП КО,

НА ФОТО; ВИСТУП ГУРТКІВЦІВ ИОВОПРАЗЬКОЇ МУЗИЧНОЇ 
ШКОЛИ,

ФОТО Г. ФІЛАТОВА.

ЗІРКИ НА ОБЕЛІСКАХ
• ЧЕРВОНІ СЛІДОПИТИ — 

ШЛЯХАМИ ГЕРОЇВ
У живописній місцині розкинулось наше 

село Букварна. І сонячного літа, і сніжної 
зими радують око мереживо садів, чисте 
плесо ставка, гінке розкрилля степу. Мирне, 
високе небо ясніє над батьківськими осе
лями.

Але ми знаємо, що ця краса, цей спокій рідної 
землі запойовані в нелегкій битві з ворогом. 
126 воїнів загинули в роки Великої Вітчизняної 
війни, визволяючи наше село, 131 односсльчаТінн 
не повернувся додому з фронту. І тому зараз ми 
робимо все для того, щоб віддати належну шану 
цим людям, дізнатися про них якомога більше.

Восьмий рік працює о нашій піонерській 
дружині гурток червоних слідопитів. За цей 
час його членами розвідано імена шістде
сяти воїнів, які визволяли наше село. З різ
них куточків країни надходять від них листи. 
Пишуть нам інженер з Підмосков’я П. В. 
Малишев, житель міста Томська С. П. Пет- 
ров4 Герой Радянського Союзу лейтенант 
запасу С. К. Іванчиков, колишній заступник 
командира по політчастині 958 стрілецько
го полку П. О. Бадьяноз та багато інших.

У куточку бойової слави зібрано чимало експо
натів. які розповідають про бойовий шлях 299-ої 
Харківської стрілецької дивізії. Червоні слідопити 
продовжують пошук історичних фактів, поповню
ють експозицію музею новими експонатами.

О. ПУСТОВОЙТ, 
староста гуртка червоних слідопитів 
Букварської восьмирічної школи, 
Олександрівського району.
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Як гартувалася сталь“
• ПАВЛО КОРЧАГІН — ВОЛОДИМИР КОНКІН

4 стер,

23 січня почався Всесоюзний місячник оборонно- масової роботи

НА КОЖЕН ДЕНЬ

автомо-

курсантів

счпотп

пашниця

РОХОДИВ днями через 
-* парк імені О. С. Пуш
кіна. Стояла тоді похмура 
погода. У повітрі кружля
ли сніжинки. Дивлюся, а 
на другому березі Інгулу 
дідусь щось знімає з мо
гутніх вербових стовбурів 
і кидає у відеречко.

— Що за врожай послав 
Дід-Мороз? — запитую.

— Опеньки. Із усіх плас
тинчатих грибів найсмачні
ші в смаженому вигляді.

— У січні? 
ваося.

— Відлига,

значно відповів любитель 
грибів.

Того дня я бачив опень
ки на вербах і у сквері 
навпроти універмагу «Кі
ровоград».

«Землі мало, так поліз
ли на дерева. Ось так 
циркачі, гриби - акроба
ти» — відмічав
знавець грибів письмен
ник Дмитро 
Зуєв.

Грибниця опеньок про
никає в кору, а серцевину 
деревини, піднімається до 
трьох метрів вгору, вино- 
сячи світлокоричневу 
мейку грибів.

м. ножнов.
м. Кіровоград.

«Дорога редакціє!
До вас пише учениця 8 класу Красно- 

сільської середньої школи Олександрій
ського ранову Валентина Стельмах. Не
щодавно на екранах телевізорів демон
струвався телефільм «Як гартувалася 
сталь». Він мені дуже сподобався, особ
ливо Павло Корчагін у виконанні актора 
Володимира Конкіна. Мені сподобалися 
його мужність, сміливість, рішучість. 
Дорога редакціє, я прошу надрукувати в 
газеті портрет Павкя та пісню, що вико
нується у фільмі...».

3 таким проханням до редакції звер
нулись учениця цієї ж школи С. Тарасен
ко, жителі села Крутенького Голованів- 
ського району та багато інших.

Дорогі друзі! На фото ви бачите 
В, Конкіна — виконавця ролі Павла Кор- 
чагіна. Текст пісні вже було надруковано 
у номері «Молодого комунара» за 23 
грудня 1973 року. Рецензії на цей фільм 
читайте у газетах «Комсомольская прав
да» та «Литературная газета» за листо
пад — грудень 1973 року.

ІІЕГІІІА ПРОГРАМА. 9.35 7- 
Новини. (М). 9.45 — Концерт 
учасників художньої самоді
яльності. (М). 10.15 — Д.'ій
школярів. «Майстри мнстсцТії 
— дітям», (М). 10.45 — Як ми
боремось за якість продукції* 
(М). 10.55 - Телевісті. (К)'. 
11.15—За накресленнями XXIV, 
з'їзду КПРС, «Наука — селу»; 
(Херсон). 11.35 — «Шкільний 
скрап». (Російська мова для 
учнів 10 класу). (К). 12.10 .•* 
«Екран молодих». «Крокуй £ 
нами, пісне». (К). 13.10
«Трудовий переклик», (КУ; 
16.4(1 — «Герої дев'ятої п'яти
річки». (Львів). 16.55 — Длі? 
дітей. «Клуб трьох китів»; 
(Донецьк). 17.30 — «Звернений 
партії — програма дій». (Ха|й 
кім). 18.00 — «День за днсм»£ 
Інформаційний випуск. (Кіро
воград). 18.15 — Для дітей. 
Документальний фільм. (Мй 
18.30 — «Подвиг». (М). 19.00 -V 
Інформаційна програма «ВІСя 
її». (К), 19.30 - «Дніпров
ські мелодії». (Диіпропет- 
ровськ). 20.15 — «Телевізійна 
школа механізатора». (К). 
20.43 — «На добраніч, діти»/ 
(І£). 21.00 — Програма «Час»'і 
(М). 21.30 — Тележурнал
«Старт». (К). 22.15 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45 
Шахова школа. (М). 16.15 -ч. 
Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм, (М). 17.15 — Для шксі- 
лярів. «Веселі старти». (М)? 
18.00 — Музичний фільм *Му? 
зикантн». (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 тр'
«ІПсня далека і близька»§ 
(М). 19.45 — «У нас в гостя* 
письменник С. Михалков?? 
(М). 21.00 — Програма «Час»ї 
(М). 21.30 — Концерт артнетіц 
зарубіжної естради. (М),

ЛИЛ. 15.45 -ч>
(М). 16.15

ФЛОТОВОДЕЦЬ 
УЧЕНИЙ, 
ІНЖЕНЕР
В СІЧНІ МИНУЛО 125 РОКІВ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
С. О. МАКАРОВА

Степан Осипович Макаров народився 
1843 року в Миколаєві. Оточення — сім’я 
погомстпеинх моряків і портове місто — ви
рішально вплинули на ного вибір професії, 
Макарова прийняли в морське училище в 
АІичолівську-на-Амурі. З цього часу його 
кигтя нероздільно пов'язане з флотом.

Командир військового пароплава «Кос
тянтин», корвета «Витязь», командуючий 
ескадрою в Середземному морі, командир 
Кронштадтського порту, нарешті коман
дуючий флотом в Тихому океані під час 
російсько-японської війни — такий далеко 
не повний послужний список С. О. Мака
рова. І завжди, па всіх посадах він вияв
ляй свої неабиякі здібності, ініціативу, на- 
ши.сіливість і тверду волю. Під час росій
сько-турецької війни 1877—78 рр. Макаров 
вперше застосував мінні катери, успішно 
атаьує броньовані кораблі противника, а 
по .їм і.икористовує і торпеди.

В:і сго'і здібності він віддавав справі 
зміцнений могутності російського флоту. 
Ще молодим офіцером Степан Осипович 
винайшов пластир для закладення пробоїн 
суден, розробив теорію нелотопяЄння ко
раблів І був призначений головним спеціа
лістом з инх питань. Пізніше він винайшов 
бронебійний ковпачок для снарядів, впро
ваджений під його Іменем, Командуючи 
пароплавом «Тамань», досліджує течії у 
протоці Босфор і збагачує науку новими 
даними, а під час кругосвітньої подорожі 
на «Витязі» протягом трьох років виконує 
великі гідрологічні роботи.

З часом С. О. Макаров починає здійсню
вати свою нрію про підкорення Північного 
льодовитого океану. Під його керівництвом 
будується криголам «Єрмак», на якому 
відважний моряк і вчений підправляється 
в перше льодове плавання. В 1897 році ви
ходить у світ праця Макарова «Міркуван
ня з питань морської тактики», яка пізніше 
перевидавалась багато разів у нас і зо 
кордоном. Наслідки своїх полярних дослід
жень Макаров описує в книзі «Єрмак» у 
льодах».

Перу С. О. Макарова належить багато 
наукових праць з військової справи, ко
раблебудування, освоєння природи. Повер
таючись із походів, він пише рапорт по 
службі і одночасно робить повідомлення в 
науковому товаристві.

Макаров завжди був людиною обов’язку, 
відзначався повагою до людей. Він постій
но довіряв досвідові простих моряків і сол
дат. Тому й був улюбленим і авторитет
ним командиром.

С. БОНФЕЛЬД, 
викладач Кіровоградської заоч
ної середньої школи,

рОБОТЛ комсомольських організацій і ком.іте- 
* тів ДТСААФ по військово-патріотичному ви* 
хованню молоді набула широкого розмаху в об
ласті саме тепер, коли в містах і селах відзнача
ють 30-річчя визволення Кіровоградщпни від ні
мецько-фашистських загарбників. Походи моло
ді «Шляхами слави батьків», зустрічі з ветера
нами війни, воїнамн-визволителями; старти з 
військово-технічних видів спорту на призи ге- 
роїв-земляків — це лише окремі заходи, які про
вели комсомольські і дтсаафівські активісти. 
Найбільш цікаві за формою і глибокі за змістом 
були в Світловодську і Олександрії, Петровому 
і Онуфріївні,

А через місяць, 23 лютого ми відзначатимемо 56-ту ' 
річниию Збройних Сил СРСР. Цій даті присвячений 
Всесоюзний місячник оборонно-масової роботи. На Ук
раїні він почав свою ходу з столиці республіки. Серед 
учасників урочистого вечора, проведеного з нагоди від
криття місячника, був і наш земляк, вихованець Олек
сандрійського автомотоклубу ДТСААФ Микола Скляр. 
Нині він відмінник бойової і політичної підготовки, 
класний спеціаліст. Прибувши на вечір з навчань, Ми
кола закликав призовників сумлінно оволодівати вій-

ськово-тсхнічними знаннями, вчитися мужності у своїх 
батьків. Саме клуб ДТСААФ, участь в роботі оборон
ного товариства, постійна робота над тнм, щоб підви
щити свій фізичній! і Ідейний гарт, допомогли Миколі 
стати зразковим воїном.

Місячник, який проводиться нині, сприятиме 
дальшому поліпшенню і поширенню нових форм 
військово-патріотичного виховання молоді, про
веденню змістовних і цікавих лекцій, бесід, ве
чорів бойової слави, зустрічей з воїнами. До 
23 лютого в комсомольських організаціях і ко
лективах ДТСААФ варто провести уроки муж
ності, агітпоходи, туристські мандрівки місцями 
героїчних боїв, юнаки га дівчата повинні знову 
і знову продемонструвати свою майстерність за 
програмою комплексу ГГЮ. В ці дні активізують 
свою діяльність пункти початкової військової 
підготовки, військово-спортивні табори.

Місячник сприятиме підвищенню рівня оборон
но-масової роботи, поліпшенню діяльності пер
винних організацій ДТСААФ, перетворенню їх 
у справжні центри військово-патріотичного вихо
вання трудящих.

ЮНАКИ та дівчата 
Світловодськ ого 

району, підхопивши іні
ціативу комсомольців і 
молоді Донецької об
ласті, накреслили кон
кретні плани комсо
мольсько - молодіжної 
трирічки по споруд
женню об'єктів вій
ськово-технічної і спор
тивної підготовки.

Намічено спорудити за
критий 100-метровий стрі
лецький тнр в місті Сиіт- 
ловодську, добудувати 
земляні тири п селах Пав
лівні і Мнроніаці, споруди
ти пневматичний тир спор
тивно-технічного клубу мі
ського комітету ДТСААФ, 
взяти участь у будівництві 
Будинку технічного на
вчання...

За словами — діло. То
рік комсомольці і дтсаафів
ці міста і району відпра
цювали па будівництві 
спортивних споруд 63 330 
людино-годин. Трудящі 
Світловодська одержали 
чудовий дарунок — спор
тивний комплекс. Тут до 
послуг любителів спорту 
спортивний вал, зал важ-

кої атлетики, плавальний 
басейн, шаховий зал тощо.

Добре потрудились 
на спорудженні спорт
комплексу будівельни
ки заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР 
на чолі з начальником 
дільниці Георгієм Пи- 
жовим і майстром 
Олександрою Кири
ченко.

В селищі Власівка 
відкрито пневматичний 
тир.

Спортивно-технічний 
клуб міського комітету 
ДТСААФ збудував га-. 
ражі для мотоциклів і 
автомашин, зварено 4 
естакади для ремонту 
автомобілів.

Дтсаафівці міста бу
дують 100-метровий за
критий тир, на споруд
женні якого особливо 
відзначились вихованці 
середньої школи № 2. 
Добудовуються 50-мет-
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. <Гім» 
настика для всіх». (М). 9.20 -я' 
Новини, (М). 9.30 — Кольоре» 
ве телебачення. Для дітей« 
«Загадки і відгадки». (М/і 
10.00 — Концерт майстрів мне« 
тецтв Молдавської 1’СР. (М),
10.45 — Для вас, батьки. «Гір©
музичне виховання дошкіль
нят». (М). 11.15 — Програма
документальних фільмів. (МЬ-чр-"
11.45 — Концерт учасників ху
дожньої самодіяльності. (М?» 
12.00 — «Людина, земля, все» 
світ». (М). 13.00 — «Свинарка 
і пастух». Художній фільм. 
(М). 14.35 — Вірші поетів Ку
би. (М). 15.00 — «Музика сьо
годні». (М). Ій.ОО — «Здоро
в'я». (М), 16.30 — Виступає 
Ленінградський Державши! 
балет на льоду. (М). 17.30 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.15 — «Зп;
прошує концертна студія Ос« 
танкіно». (М). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «В світі 
тварин». (М). 20.00 — Кольо
рове телебачення. «Телевізій» 
пий театр мініатюр 13 стіль
ців», (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Артлото»» 
(М). 22.30 — Міжнародний
турнір з хокею з м’ячем на 
приз газети «Радянська Ро
сія». Збірна Швеції — збірна 
Фінляндії. (М). 23.15 -- Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 -і 
«На головних напрямках п’я
тирічки». «Діла і плани кана- 
лобудівннків». (Херсон). 10.20
— Художній фільм «Не жу
рись». (К). 11.45 — Уривки з 
балету Р, Щедріна «Анна Ка- 
реніва». (К). 12.30 — «Звер
нення партії — програма дій»» 
(Харків). 13.00 — Докумен
тальний фільм. «Ленінські міс» 
ця в Ленінграді». (К). 13.10 
«Для майбутнього врожаю»« • 
(Дніпропетровськ). 13.40 — На
родний тслсуніверснтст «Тру
дові права та обов'язки радян
ських громадян». (К). 14.10 -» 
Фільм-концерт «Завжди з піс
нею». (К). 14.30 - «Трибун» 
Депутата». (Ужгород). 15.15 — 
«Кросворд». (Донецьк). 16.30 
—Кольорове телебачення. Для

*сВсселии маскарад»» 
(К). 17.30 — «Школа передова« 
го досвіду». (К). 18.15 — Гслс* 
візінннй фільм. (К). 19.15 
інформаційна програма «Віс» 
7пї МурадслІ
«Дівчина з блакитними очи
ма». Вистава Київського теат
ру „оперети. (К). 20.45 - «На 
Доораніч, діти!» (К). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 -» 
Продовження вистави. «Дівчи» 
оога блакитними очима». (К). 
22.и0 — Вечірні новини, (К). '■

Тнра Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

рові тири в середніх 
школах №№ 5 і 8.

У цьому році наміче
но спорудити
тодроми для практич
них назчань |^Н 
спортивно - технічного 
клубу, там відбувати
муться різні змагання.

Непогані накреслення в 
колективі фізкультури 
«Чайка», який очолює май
стер спорту СРСР Микола 
Городиський. Споруджено 
чудовий спортивний зал, 
25-метровий стрілецький 
тир, обладнуються 2 фут
больних поля, волейболь
ні .майданчики, тенісний 
корт, поле для ручного 
м'яча. Тут добре працю
ють секції і класичної бо
ротьби, кульової стрільби, 
волейболу. Спортсмени 
«Чайки» гордяться своїми 
вихованнями. Анатолій Ба
ранник — кандидат у май
стри спорту з класичної 
боротьби, стали першороз
рядниками . з кульової 
стрільби Анатолій Криш- 
тофор і Валерій Пегруніп, 
волейбольні команди «Чай
ки учасники першості Ук
раїни. В упертій боротьбі 
жіноча команда виборола

друге місце в зоні, чолові
ча — трете. Волейболісти 
«Чайки» — чемпіони об
ласної ради ДСТ «Аван
гард*. Торік тут було на
мічено підготувати 315 
значківців. З цим завдан
ням колектив справився 
ще в перших числах 
жовтня.

Чудовий дарунок 
одержали допризовни
ки. В центрі Світловод- 
ська споруджено об'єд
наний навчальний пункт 
початкової військової 
підготовки.

Силами дтсаафівців 
та молоді виробничого 
об’єднання «Дніпро- 
енергобудіндус т р і я» 
споруджується човнова 
станція, де готувати
муть електромеханіків. 

Спортивна трирічка 
шириться...
ЛІ. венцковський, 

учитель Світловод- 
ської середньої шко
ли робітничої 
лоді № 2.

м. Світловодськ.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

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

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

За даними Українського бюро погоди, 24—25 січня 
буде хмарно з проясненням, часом невеликий сніг. 
Вітер північно-західний, 3—7 метрів на секунду. Тем
пература повітря вночі 5—10, удень 1—6 градусів мо
розу.

Зам. 13032.
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