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ПІДВИЩУВАТИ
РОЛЬ МАЙСТРА

Центральний Комітет КПРС розглянув питан
ня «Про роботу Міністерства хімічного і нафто
вого машинобудування по підвищенню ролі 
майстрів на виробництві». У прийнятій постанові 
відзначається, що в здійсненні висунутих XXIV 
з’їздом КПРС завдань по розвитку економіки 
країни, підвищенню ефективності виробництва і 
продуктивності праці, поліпшенню якості про
дукції важлива роль належить майстрам як без
посереднім керівникам первинних трудових ко
лективів, організаторам і вихователям робітни
ків.

Промисловим міністерствам і відомствам 
СРСР запропоновано старанно вивчити і про
аналізувати роботу, що проводиться в галузях 
по посиленню ролі майстрів на виробництві, роз
робити і здійснити комплексні заходи, які б за
безпечили поліпшення діяльності керівників пер
винних виробничих ланок.

Центральний Комітет КПРС зобов’язав міс
цеві партійні організації підвищити відповідаль
ність керівників промислових об’єднань і підпри
ємств, партійних ооганізацій за стан роботи з 
майстрами, поліпшити добір і розстановку кад
рів цієї категорії працівників, піднести рівень 
ділової і політичної підготовки майстрів, поши
рювати їх передовий досвід.

(ТАРС).

У СВІТЛІ „ПРОЖЕКТОРА“
На центральній алеї заводу, біля 

прохідної, біля райкому комсомо
лу — в цих пайлюдпіших місцях, 
па видноті ми звикли бачити стенди 
«Комсомольського Прожектора». 
Трибуною неспокійних і принципо
вих, вимогливих і настійних стали 
вони для нас. І ніхто не пройде ми
мо цієї трибуни: будь то юнак чи 
дівчина, будь то наставник-ветеран- 
чи новачок на підприємстві. Заче
пить, зупинить, викличе радість або 
примусить задуматись діалог невси
пучих комсомольських дозорців з 
великою аудиторією молодих тру
дівників. Він про науку господарю
вання, про достойних наслідування 
в праці, про те, що заважає нам ха
зяйнувати по-радяиськп.

Не випадкова, юний друже, роз
мова у пас з тобою про комсомоль
ських прожектористів. Завершаль
ний рік дев’ятої п’ятирічки йде під 
знаком Всесоюзного соціалістично
го змагання. Грудневий (1974 р.) 
Пленум ПК КПРС, Звернення 
Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу по
ставили завдання широко розгорну
ти боротьбу за ударний фініш п’я
тирічки, за підвищення ефективнос
ті виробництва, за високу якість 
продукції. Разом з партійними, ра
дянськими і громадськими організа
ціями. разом з трудовими колекти
вами в здійснення цієї програми 
мають зробити внесок і комсомоль
ські дозорці.

Вагомі спраги 
но постанови X 
Кіровоградщпиі ____ ______
проходив Всесоюзний рейд «Комсомоль
ського прожектора» по впровадженню 
нової техніки, рацпропозиції! у виробі 
ніінтпо. В рейді взяли участь майже три 
тисячі штабі« і постів «КП». які об’єд
нали понад дев’ять тисяч комсомольців і 
молоді. За охопленням учасників пейд 
можна виділити як наймасовішнй. Лише 
за місяці, було подано 6296 рацпоопози- 
піи. впроваджено під час перевірки — 
4537. Нерідко позовні ставали посеред
никами між «молодими Едісонами» і комі
тетами ВТВР. добивалися оперативного 
роїгляду ппопозицій умільців. Від впоо- 
ваджених за час рейду рацпропозиції! 
економічний ефект склав 2 мільйони 2"Д

стали їм під силу. Згід- 
плсиуму ЦК ВЛКСМ на 

в листопаді — грудні

тисячі карбованців. На високому ріпні 
проходила перевірка введений в дію но
вої техніки і рацпропозиції! у Світловод- 
ському, Олександрійському, Знам'ян- 
ському районах.

Ряд штабів «Комсомольського 
прожектора» області мають вже 
значний досвід роботи. Кілька років 
штаб «КП» на заводі «Червона зір
ка» очолює комсомолець Ігор Граб- 
ко. Мабуть, немає таких питань ви
робництва, життя і праці молоді 
підприємства, які обійшов би увагою 
штаб. Тільки в минулому році було 
проведено 46 рейдів. Предметом пе
ревірки більше половіти їх стала 
боротьба за виконання планів ви
значального року, за підвищення 
якості сівалок, запчастин, виробів 
широкого вжитку. Досвід організа
ції молодих виробничників на вирі
шення питань високої якості мають 
штаби і гости Олександрійського 
електромеханічного заводу, Кірово
градських швейної і кондитерської 
фабрик, господарств Світловодсько- 
го, Бобриисцького, Олександрій
ського районів.

Та справедливим буде зауважен
ня — досвід кращих ще не став на
дбанням всіх. А в роботі багатьох 
штабів і постів є чимало недоліків, 
прорахунків. На жаль, «прожекто
ристи» здебільшого навчилися бити 
па сполох і забувають про реакцію 
па свої виступи. Навіть у штабі за
воду «Червона зірка» утруднюються 
назвати результати рейдів.

Завершальний рік кличе дозорців про
явити найбільшу активність і и такий 
спосіб внести достойну частку в працю 
своїх ровесників під девізом: «Дати про
дукції більше, вищої якості, з найменши
ми затратами». Сповна розкрити свої 
можливості «прожектористи» зможуть 
при постійному керівництві ними коміте
тів комсомолу. Завдання міськкомів, рай
комів, первинних комсомольських органі
зацій — повсякчас турбуватися про під
вищення ролі дозорців, систематично 
розглядати їх діяльність, вчити здійсню
вати контроль.

Зростання бойовнтості і авторите
ту «прожектористів», наступального 
характеру їх роботи повинно сприя
ти успішному вирішенню молодими 
трудівниками області важливих на
родногосподарських завдань п’яти
річки.

ТВІЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
МАНДАТ

Ударники 
п'ятирічки

Рік видання XV! 
№19 (1967).

Сім років працює слюсарем-мон- 
тажником на Олександрійському 
електромеханічному заводі Володи
мир Шинкаренко. На операції — 
сктаданні шаф автоматичного 
управління для доменних печей, мо
лодий комуніст добивається високої 
продуктивності праці. П’ятирічку

Володимир виконав у липні мину
лого року і зараз працює в рахунок 
другого півріччя 1976 року.

На фото: слюсар-монтажпик 
по металоконструкції В. ШИНКА
РЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.
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Будинки 
для БАМу

В Ленінградському зональному 
науково-дослідному і проектному 
інституті типового і експеримен
тального проектування житлових 
І громадських будов розроблена 
серія будинків для міст і селищ 
району Байкало-Амурської магі
стралі.

При будівництві враховується 
суворий клімат, вічна мерзлота, 
складний рельєф місцевості, під
вищена сейсмічність. Нові будин
ки не схожі на ті, які споруджу- 
кться в країні. Це — комплекси 
будов, де разом з житловими 
приміщеннями будуть магазини, 
школи, дитячі садки і т. іп. Бу
дівництво таких споруд для 
БАМу почнеться в 1973 році.

На фото: такі будинки спо
руджуватимуться в містах на тра
сі Байкало-Амурської магістралі. 

Фото АПН.

Ціна 2 коп«

Працює ланка 
родючості

Два тижні тому в трактор
ній бригаді № 2 була створе
на комсомольсько-молодіжна 
ланка по вивезенню органіч
них добрив. Щозміни 
ланка виконує план вивезен
ня на 130—140 процентів. І ко
ли ланковий Василь Чепіль 
був на навчанні кукурудзово- 
дів, за нього товариші теж 
виконували норми. Ударно 
працюють молоді механізато
ри і водії на зимовому полі. 
Трактористи Микола Чабапов, 
Григорій Візітіу, шофери Ми
кола Фурдуй, Олексій Ва
сальський, брати Микола і 
Валентин Дамаскіни, Микола 
Пнрта при нормі за зміну ЗО 
вивозять по 40 і більше тонн 
добрив.

Л. ВІЗІТІУ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Занков- 
ського.

Вільшанський район.

П Е Г Ш А Д ОIIО
ПІСЛЯ комсомольських збо

рів секретар бюро Вален
тина Бурлака полегшено зітхну

ла і призналася:
— Переживала дуже — це 

моя перша доповідь.
На Кіровоградську фабрику 

«Побутмеблі» Валя прийшла 
після закінчення 9-го класу в 
1972 році. Директор подивив
ся на новеньку і сказав:

5 — Років тобі малувато, і
ростом невелика, вчитися б то
бі та вчитися...

— А я вчусь, в школі робіт
ничої молоді... і ■ працювати 
буДУ* , . ' „

Так і стала вона підсобни
цею: допомагала і вчилась ро
бити хороші, красиві меблі, 
Звільнилась з роббги одна об- 

бійниця, на її місце заступила 
Валя Бурлака. Комсомольці 
фабрики швидко підмітили П 
працелюбність, активність і об
рали в бюро. Валя стала за
ступником секретаря. Нові 
обоє язки вимагали від неї но
вих знань, примушували бути 
вимогливим до себе в першу 
чергу, до товаришів. Згодом 
разом з секретарем комсо
мольської організації Сергієм 
Завітренком і комсомольцем 
Анатолієм Іржовим дівчина 
звернулася до комуністів В. В. 
Руденка і П. Ф. Шестеля з про
ханням дати рекомендації для 
вступу в кандидати в члени 
КПРС.
-— Дотуйся, — сказав тоді 

Сергій, — справи від мене

В ЇДЬ
приймати будеш. Переходжу 
на іншу роботу,
її ОСЬ перша доповідь. До ро- 
л боти вирішила обійти ком

сомольців, дізнатися, як у них 
справи йдуть, порадитися, на 
чому ще загострити увагу в 
доповіді. «На 120—130 процен
тів план щомісяця — ось на
ша комсомольська відповідь 
на Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, до 
радянського народу», за
явили їй члени бюро, теслярі 
Микола Вербовий, Василь Ма
каренко, комсомольці-тесля- 
рі Микола Білик, верстатниця 
Зіна Данчук, оббійник Микола 
Манойлов і їх товариші.

Разом з усім колективом 
фабрики добре потрудились 

комсомольці у визначальному 
році. План реалізації побуто
вих послуг підприємство вико
нало на 105,1 процента, понад 
план надано послуг в порів
нянні з минулим роком на 21 
процент більше. Найактивнішу 
участь комсомольці взяли у 
впорядкуванні фабрики, будів
ництві складських і допоміж
них приміщень, червоного кут
ка. Ще вищі соціалістич
ні зобов'язання взяв колек
тив фабрики на завершальний 
рік дев’ятої п’ятирічки. План 
по випуску товарів культурно- 
побутового призначення і гос
подарського вжитку дали сло 
во виконати до 28 грудня. По
над план підприємство виго
товить продукції і здійснить 
побутових послуг на суму 35 
тисяч карбованців. За успішне 
виконання цих завдань будуть 
боротися комсомольці, всі мо

лоді трудівники фабрики. Все 
це Валя Бурлака виклала в 
своїй доповіді. Слова секрете
ри викликали на ділову роз
мову майже всіх учасників 
зборів. Тоді як бойовий наказ 
одноголосно прийняли рішен
ня: кожному комсомольцю ви
конувати норми не нижче, ніж 
на 120 процентів, в рі^с 30-річ- 
чя Перемоги підтримати почин 
москвичів і працювати за себе 
і за того хлопця, випускати 
тільки високоякісну продук
цію.

Незабутньою стане в житті 
секретаря комсомольської ор
ганізації Валентини Бурлаки 
її перша доповідь на комсо
мольських зборах.

І. СКРИННИК, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».
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ТВІЙ колектив — це дружна сім’я 
однодумців, які віддають свої сили, 

знання і вміння великій загальній спра
ві «— побудові комунізму. Честь колек
тиву — твоя честь. Тож утверджувати 
себе потрібно змолоду, бути у всьому 
дбайливим господарем.

Такі думки мені доводилось чути від бага
тьох к колективах, де обговорювали відкригий 
лист до кіровоградців бригадира с.іюсарів- 
складальннкіїї Ленінградського об’єднання 
«Электросила», Героя Соціалістичної Праці 
С, С. ІМтченка та статтю двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. І'Італова «Прийди гос
подарем», які І пер^д молоддю І перед на
ставниками поставили важливі завдання.

—Ми, ветерани, не можемо бути сторон
німи спостерігачами, — почув від дос
відченого слюсаря ремонтно-механічного 
цеху, ударника комуністичної праці За
хара Романовича Волощука, що сорок 
років працює на заводі «Червона зір- 

• ка». — Ми масмо щедро ділитися з юна
ками і дівчатами знаннями і досвідом, 
бо від них залежить успіх справи, роз
початої нами. Я, чим можу допомагаю, 
передаючи молодим робітникам своє 
вміння, знання, свою робітничу любов 

• до професії, до заводу. За роки роботи 
на підприємстві виховав десятки слюса- 

• рів-ремонтників. Нині навчаю розмітни- 
■ цю Ларису Малагу.

Бригадир колективу комуністичної праці 
електрозварювальникіп цього ж підприємства 
Леонід Кеслер підкреслює: «Одинадцять ро
бітників в нашій бригаді. У кожного спій ха
рактер, уподобання, звички. Але всіх об'єднує 
чесне ставлення до роботи, вірність славним 
традиціям червонозорівціо. Колектив дружний, 
згуртований. Кожний за зміну виконує понад 
дві норми. 1, як правило, роботу здають з від
мінною оцінкою. На трудовому календарі 
бригади вже листопад 1977 року. В цих успі
хах велика заслуга всього колективу і його 
наставника — Героя Соціалістичної Праці 
1. О, Шита».

КОЛЕКТИВ. Колективність. Ці звичні 
для пас сло’ва відомі давно, та на

роджені вони Великим Жовтнем. Спов- 

непі великого соціального змісту, підби
ваючи поняття і суть нового соціалістич
ного суспільства, в наш час вони стають 
ще значимішими і вагомішими.

Михайло Іванович Калінін відзначав: 
«Колективність у практичному житті на
шого суспільства відіграє велику роль, 
бо грунтується па базі колективізму. Ми 
протиставляємо капіталістичному су

УТВЕРДЖЕННЯ
ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТИ НАСТАВНИКІВ

спільству колективізм — комунізм, пере
конані в його величезній перевазі. Від 
успішного впровадження колективних 
навиків у виробництві, громадському 
житті і побуті залежить у значній мірі й 
успіх комуністичного будівництва».

Колектив. Це — твій завод, цех, кол
госп, радгосп, твоя бригада, ферма,лан
ка. Це ти і твої друзі, об’єднані спіль
ною працею, спільними справами і тур
ботами. Це — загальна радість успіхів і 
перемог, це й загальне переборювання 
труднощів і невдач. І основний закон ко
лективу — взаємодопомога і взаємови
ручка. Один за всіх, усі за одного.

Молоді механізатори тракторної 
бригади № 2 колгоспу «Росія» Новоук- 
раїяського району одними з перших в об 
ласті ще у 1959 році вибороли звання ко
лективу комуністичної праці. І почесне 
звання йому підтверджують щороку. 
Своєю сумлінною працею і високою тру

довою дисципліною, зразковою поведін
кою в побуті кожен член бригади від
стоює честь свого колективу. Велика 
роль в цьому керівника бригади. Настав
ника молоді, Героя Соціалістичної Пра
ці Віктора Степановича Аидріяша.

...Юнак стояв перед бригадиром з по
хиленою головою:

— І Іе виходить.

; НЕСІТЬ ЗМОЛоЗЇЇ у
‘ ДО ВАС. КІРОВОГРАД Ці

С с. SiTMgHRO, .я?

■ “ “ ' ' м

Й? О*:"

—У всіх так спочатку було. І в мене 
теж... А потім... Ось побачиш!

Володимир Сопілко прийшов у брига
ду після закінчення сільського профтех
училища. Все тут нове, невідоме. Здава
лося, нічого не вийде у Володимира — 
потрібно шукати іншої роботи.

Але досвідчені механізатори — Віктор Муд
рий, Віктор Аношкін, Володимир Чубов та ін
ші не дали юнакозі впасти у розпач. Працю
вали поруч з Володимиром, пояснювали, по
казували свої прийоми праці. Минуло небага
то чагу. Тепер В. Сопілко не поступається в 
роботі досвідченим механізаторам.

На фермі колгоспу «Прапор комунізму» 
Олександрійського району працює доярка 
ЛІ. І. Бадовська, яка достроково, за три з 
половиною роки виконала особистий п'ятиріч
ний плаз, нагороджена знаком «Ударник де
в’ятої п’ятирічки» і Почесною Грамотою 
ВЦІ’ПС. Нині більше двадцяти доярок вивча
ють досвід своєї наставниці. Увагу надають 
правильній організації робочого дня, догляду 
й годівлі тварин. Марія Іванівна показує 
виконання тих чи інших операцій.

Доярка допомогла доярці, механіза

тор _ механізатору, робітник — робіт
никові. Здавалося б, нічого тут особли
вого.немає люди завжд^-дшчомагг?.,!

іу. Та цим вчипкфГ кфуе мо
раль колективності: адже треба домог
тися виконання плану всім ко.Мстивом. 
Дружня допомога майстрі.. цуЬвариша 
служить цій великій загальній еираві.

Особливо така допомога потрібна мо
лодим робітникам, механізаторам, тва
ринникам. Виховати у них найкращі ри
си трудівника найлегше в колективі, 
який очолює досвідчений наставник, де 
новачків не залишають наодинці зі свої
ми невдачами. Не може не турбувати 
колектив і поведінка кожного юнака чи 
дівчини за межами підприємства, уста
нови, в колі сім’ї, друзів.

КАЖУТЬ, що честь схожа па дорого
цінний камінь: найменша пляма за

туманює його блиск і позбавляє високої 
ціни. Пляма знижує і честь людини, і 
честь колективу, в якому вмм тіращоє. 
Тож кожним з нас повинен сМїїо берег
ти честь свого імені, крок за кроком, 
сумлінною ппацею, дисципліною, зразко
вою поведінкою в побуті звеличувати 
честь колективу.

«Від вас залежить ваше щастя, від 
того, ЯК ВІІ поведете себе ЗМГ^І'-’іу...: — 
звертається до кіровоградців С. С. Віт- 
ченко. Юнаки і дівчата нашого краю за
пам’ятаєш те напуття відомого наставни
ка. Нині вони готуються ДО^СНЯІІО-ПО- 
льових робіт, будують Куцівський слева- 
гор, освоюють 'виробництво нових сіва
лок. І кожен самовідданою працею уі- 
верджує себе в житті, прославляє свій 
колектив, бореться за його честь. Бо 
знає, що честь колективу і його честь.

П. МАРЧЕНКО, 
заступник голови комісії облпроф- 
радм по роботі з молоддю.

МОЛОДШІ ІНЖЕ
НЕР ВЕДЕ ГУРТОК 
«ОСНОВИ КОМУ
НІСТИЧНОЇ МО
РАЛІ».

ВАЛЕНТИН ЛЯ- 
ДОВОИ - ПРОПА
ГАНДИСТ В МЕРЕ
ЖІ комсомоль
ської політосві
ти СВ1ТЛОВОД- 
С-ЬКОГО ЗАВОДУ 
ВАПНЯНО - КРЕМ
НЕЗЕМИСТИХ КОН
СТРУКЦІЙ.

ПА ФОТО: ПРО
ПАГАНДИСТ В. ЛЯ
ДО ВО Я.

Фото
В. КОВПАКА.

У ФОНД ЕКОНОМІЇ П’ЯТИРІЧКИ
В Палаці культури імені В. І. Ле

ніна м. Світловодська відбулася ку
щова звітно-виборна конференція ви
нахідників і раціоналізаторів.

З доповіддю про роботу обласної 
ради ВТВР у минулому році віїсту- 
£шв секретар обласного Товариства 
винахідників і раціоналізаторів Д. І. 
Баграновський.

Делегати конференції обговорили 
доповідь, дали оцінку роботи облас
ної ради ВТВР.

Прискорювати науково-технічний 
івтакапянашвмавнпв^ж

прогрес, зміцнювати зв’язок науки з 
виробництвом, швидше впроваджува
ти в практику досягнення науки, тех
ніки і передового досвіду — таке 
завдання стоїть перед винахідниками 
і раціоналізаторами.

Учасники конференції запевнили, 
що винахідники і раціоналізатори до
кладуть усіх зусиль, щоб виконати з 
честю соціалістичні зобов'язання

А. КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер обласної ради ВТВР.

м. Світловодськ.

ЄДНІСТЬ
ПРОТИ

До 
конкурсу 
умільців

Високих результатів 
,у раціоналізаторській 
роботі минулого року 
досягли молоді уміль
ці вуглерозрізу «Мо- 
розівський». Вони по
дали і впровадили у 
виробництво понад 40 
раціоналізацій з еко
номічним ефектом 
більше ЗО тисяч карбо

ванців. У творчому по
шуку вдосконалення 
виробничого процесу 
на розрізі беруть 
участь всі — від робіт
ника до інженера. За 
впровадження двох 
рацпропозиція стар
ший конструктор, ком
сомолець А. Леонов 
був удостоєний пер
шої премії комбіна
ту «Олександріяаугіл- 
ля» і другої премії Мі
ністерства вугільної 
промисловості УРСР. 
Економічний ефект від 
нововведень склав 11 
тисяч карбованців.

Зараз А. Леонов ра
зом з активними ра
ціоналізаторами розрі
зу комсомольцями 
електрослюсар ями 
Є. Добровольським, 
А. Іщенком, М, Ткачен- 
ком, машиністом екс
каватора В. Бакуном 
беруть участь в рес
публіканському тема
тичному конкурсі НТТМ 
на кращі молодіжні 
рацпропозиції та вина
ходи.

Г. ШТЕТЯ, 
інструктор Олек
сандрійського мі
ськкому ЛКСМУ.

ФАШИЗМУ
12 лютого відбувся Міжнародний день 
солідарності з трудящими і народом Чілі

Жодна пісня так і пе прозвучала в місті Вінья-дель- 
Мар. Чілійці бойкотували традиційний Міжнародний 
фестиваль пісень — той самий фестиваль, на якому до 
реакційного перевороту дзвеніла гітара народного спів
ця, Віктора Харн.

Якби трапилось неможливе, і на цей раз там були б 
виконані нові пісні, складені в наро/іі після 11 вересня 
1973 року, глава хунти Піночет міг би дізнатися, що 
думають чілійці з приводу його демагогічного заклику 
«жити в Чілі без ненависті». Ні, ненависть в Чілі є, по
ки існує влада фашистської тиранії — вбивць Хари і 
душителів свободи.

В останній час хунта почала нові репресії проти органі
зацій робітників, студентів інтелігенції. Так, лише за 
один тиждень було арештовано близько 400 чоловік. 
Влада офіційно оголосила, що буде продовжувати курс 
на «боротьбу проти лівих елементів, оскільки ті ще ' не 
повністю нейтралізовані». Під «нейтралізацією» розуміє
ться в кращому випадку тюрма і концентраційні та
бори, де вже знаходяться ЗО тисяч в’язнів, в гіршому — 
допити і насильницька смерть.

Коли після року захоплення влади хунта відмінила 
«стан внутрішньої війни», вона не забула роз’яснити: 
військові трибунали, наслідок умов військового часу, бу
дуть діяти і надалі. І вонн діють. Про ці методи гово
рить визнання міністра юстиції генерала корпусу кара
бінерів Ромеро, який називає себе «надто м’яким'чолові
ком, щоб займати цю посаду». «Юридичні формальнос
ті», повідомив він, дотримуються далеко не завжди. Чи 
не це «недотримання» стало причиною загибелі 40 тисяч 
патріотів країни

Як стверджується в «Декларації принципів уряду Чі
лі» — в документі, напханому політичною демагогієїо'і ■ 
юридичною фальшю, всією діяльністю хунти керує «ного 
величність закон». Одначе гестапівська сутність «право
суддя» чорних генералів добре відома не лише в Чілі, 
але і в усьому світі. Навіть в близькому оточенні Піпо- 
чета чути зараз голоси про необхідність більш ретельно 
замазати фасад військово-фашистського абсолютизму.

Коли де-небудь на міжнародних форумах заходить 
мова про приниження прав людини в Чілі, Піночет ра
зом зі своїми генералами приходить в шаленство. Так 
було лід час гнівного розвинення фашизму в Чілі яке 
прозвучало в ■стінах Організації Об’єднаних Націй.’ Так 
було під час сесії Міжнародної комісії по розслідуван
ню злочинів військової хунти в Чілі. Так відбувається і 
зараз, коли комісія ООН з прав людним починає свою 
щорічну сесію. а в Мехіко готуються до відкриття тре
тьої сесії Міжнародної комісії.

В пади поміякішііи звинувачення, в розв’язанні війни 
проти власного народу чилійські правителі прийняли в ні 
дні рішення звільнити групу політичних в’язнів В спис- 
nL3MTbHenH-X’ ?'ІГ’аК’ знову пе бачиться «в’язень номер 
один» - Луїс Корвалан. Фашисти не змогли яред'явнти 

ЗГ'!,1,увачеп,ІЯ кеРіи,ику ЧИЛІЙСЬКИХ КОМУНІСТІВ 
не могли фізично знищити його - їм .завадили небаче- 
нни по розмаху пух міжнародної солідарності з народа 
ми Чілі, боротьба демократами« сил, яка “К, 
днем наростає в країні. • 3 кожним

АПН,

;

л

І

ПОРУЧ з черанню по
ставили транзисторний 

приймач, включений ні 
повну потужність. Через 
три доби герань загинула. 
/Аедики стверджують, що 
при певній силі звуку йо
го жертвою може стати і 
людина. Сильний шум 
руйнує кровоносні суди
ни, але частіше постійний 
сильний звук вбиває нер
вові клітини. Джерелом 
такого звуку для багатьох 
людей є міська магістраль.

® XX СТОРІЧЧЯ.
ПРОБЛЕМИ

---------------------ГГ?—;--------------- -

ІХ..О л
на шумі

Зупини ги цей процес, захне- 
тити людину під шуму — ось 
завдаиня, яке разом з вчени- 
мн-акустиками вирішую» 
працівники лабораторії по бо
ротьбі з транспортними і про
мисловими шумами при ьл- 
федрі міського будівниіпм 
Волгоградського інституту 
женерів міського господар
ства.

...Полігон — прямокутне ас
фальтове «озеро» розміром 
40 на 60 метрів, .‘на лівая? '■Р1'’ , 
лі якого розмістилась спорїДИ 
з великих синіх кубів, — Р01’ 
ташувався поруч з таборе*’ 
Придивившись, ? впізнаєш об
риси міської, -дулиці (її на1*’ 
вають фанерною).

— Практично ми може
мо змоделювати на поле 
гоні будь-який міських 
квартал в масштабі 1 А® 
Ю> — пояснюють мені." 
Можна виміряти рівен» 
шУму і на вулиці, 
співробітники лаборатор 
вважають за краще мзтН 
справу з проектами ж«1' 
.нових районів. При робог 
З проектом £ МОЖЛИЕІ^ 
участі у компонуем4' 
житлових споруд, ПІДГ.ри’ 
емств сфери обслугову
вання, транспортних м№‘ 
стралей. Так були ДаИ‘ 
рекомендації по шумозз’ 
ХИСТУ~ ОДНОГО З НОВИХ МЖ' 
рорайонів Севастополі 
Волгоградські вчені-аку;? 
тики запропонували ар*1' 
текторам змінити розта
шування кількох багатопо
верхових будинків і трви~ 
спортних магістралей, 
дозволило екрануват* 
житлові корпуси ’ підпри
ємствами сфери обслуго
вування 5 зеленою зоно#'

С. ЛУКАШ. 
АПН.

Волгоград,
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ЗА МАТЕРІАЛАМИ
ТАРС, АПН.
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»У-
відповідальних 

у виробничій, 
суспільній та

З стор.

День планети»В країнах соціалізму • Твій ровесник за рубєжєм • Шалений світ

СЕРЕД двох тисяч учас
ниць другого з їзду 

Федерації кубинських жі
нок була і Луїса Гарсіа. 
Делегатки з найрізнома
нітніших міст і провінцій 
країни віталися з нею як 
із давньою знайомою, 
розпитували про справи, 
про сім'ю, дітей. Це було 
приємно, хоча і ніяково. 
Луїса не звикла до слави. 
А відомою вона стала на 
весь острів. Як національ
на героїня праці. У неї 
важка і не зовсім звична 
для жінки професія: Луї
са — мачетеро, і в роботі 
з нею зможе зрівнятися 
далеко не кожний чоло
вік. Під «ас минулорічної 
сафри вона нарубала май
же 60 тисяч арроб, або 
близько 700 тонн цукро
вої тростини.

Те, про що говорилось 
на форумі жінок, було 
близьким і зрозумілим 
Луїсі і переповнювало її 
серце гордістю за успіхи 
подруг. На її очах відбу
валась боротьба за лікві
дацію неписьменності, 
створювались курси під
вищення кваліфікації жі
нок, дитсадки. В 1962 році 
я Гавані відкрились пер
ших три дитячих садки, а 
тепер їх в країні 645. Зви
чайно, дитячих закладів 
Ще не вистачає, але партія 
і революційний уряд роб
лять все, щоб розширити 
їх мережу.

Народна влада піклує
ться про підростаюче по
коління, У самої Луїси 
семеро дітей. Шестеро з 
них — школярі, які знахо
дяться на повному дер
жавному утриманні. Під
ручники, шкільна форма, 
проїзд в автобусі — все 
Це надається їм безкош
товно. Діти ростуть здо-

ровими, добре вчаться, і 
коли Луїса працює на 
плантації, вона за них 
спокійна.

Змінилось становище 
жінок і в економіці. На 
виробництві працює 670 
тисяч кубинок, що скла
дає четверту частину всіх 
працюючих в країні. А за 
буржуазного режиму все 
було інакше. Жінка могла 
влаштуватися лише до
машньою робітницею в 
багатих сім'ях, у кращих 
випадках, друкаркою у 
якійсь конторі, або ж офі
ціанткою. А зараз в систе
мі освіти жінки складають 
60 процентів всіх пра
цюючих, а в системі охо
рони здоров я їх ще біль
ше. Кубинок можна 
стріти на 
посадах 
партійній, 
культурній галузях. У всіх 
провінціях створено кур
си для дорослих, на яких 
кубинки можуть підвищу
вати свій загальноосвітній 
і культурний рівень. Цьо
го року на таких курсах 
вчиться більше 150 тисяч 
жінок.

А хіба життя самої Луї- 
си Гарсії не приклад того, 
що дала кубинці народна 
влада? її, звичайну селян
ку з невеликого селища в 
провінції Матансас, знає 
вся Куба. її праця потріб
на батьківщині, оточена 
пошаною. Перший секре
тар ЦК Комуністичної пар
ті? Куби, прем’єр-міністр 
революційного уряду Фі
дель Кастро вручив їй на 
з'їзді орден «Ана Бетан
кур» — найвищу нагороду 
Федерації кубинських жі
нок за заслуги у будів
ництві нового життя.

В. ПОЛИКАРПОВ.
Гавана.

РІЗНІ СВІТИ—РІЗНІ
1975 — Міжнародний рік жінки

Минулорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН оголосила 
1975 рік. Міжнародним роком жінки. У Зверненні до гро

мадськості Асамблея. закликала зробити цей рік роком актив
них спільних дій, скерованих на досягнення рівноправності 
жінок, підвищення іх ролі в господарському, соціальному і 
культурному житті, у боротьбі за мир. Це викликано тим, 
що жінки в країнах капіталу до цього часу піддаються ди
скримінації. Інакше стоять справи в соціалістичних держа
вах, де жінки користуються рівними правами з чоловіками, 
є активними будівниками нового суспільства«ВАРШАВЯНКА-74»

«Варшавянка року», «Вар
шавянин року» — цей почес
ний титул присуджується що
року польським телебаченням 
найпопулярнішому жителю 
столиці. Цього року його 
удостоїлась Лполонія Се- 
жистко, оператор вальцовоч
ного стану металургійного 
заводу «Варшава».

Доля Аполонії Ссжистко і 
проста, і важка, і ша.ліша. У 
батька-селяітна була невелика 
ділянка землі, якої» прс.і.орміпп 
сім'ю було майже неможливо. 
Більше семи класів їй закінчити 
не вдалось. Потім — війна. Кон
спіративна робота за завданням 
Руху Опору. Лише деякі знали, 
•ого коштувала «Зюте» (підпі.іь

на кличка Аполонії} робота зв'яз
ківця, коли будь-який невірний 
крок вів у гестапо.

Після війни Лполонія Се- 
жнетко прийшла працювати і 
вчитися на металургійний за
вод «Варшава», побудований 
руками поляків і радянських 
людей.

Діти Про них Лполонія 
розповідає з гордістю.

—. Чи заздрю я їм? — пи
тає себе Лполонія. І сама ж 
відповідає: — Ні. У кожного 
своя доля. Ми боролись за 
свободу Польщі, створювали 
фундамент. Л їм будувати 
«друіу Польщу»...

Б. ЛЛЄКСЄЄВ.
Варшава.

хік свідчиїь сіагистика, за останні 
десять років близько 1100 тисяч іта
лійок були позбавлені роботи. Коли 
мова йде про скорочення кількості 
працівників, то у списку кандидатів 
на звільнення завжди першими 
стоять жінки. Коли ж жінка втрачає 
роботу, то її навіть не вносять у 
списки для трудовлаштування, 
оскільки вона вважається не безро
бітною, а домогосподаркою. Зараз 
в Італії нараховується більше 12 
мільйонів домогосподарок.

І це лише один бік нерівноправ
ного становища жінок у сучасній 
Італії. Другий полягає в тому, що 
господарі підприємств використо
вують жіночу працю на роботах, 
які не потребують кваліфікації і 
оплачуються найнижче.

Серед директорів італійських 
промислових підприємств нещодав
но було проведено опитування про 
можливості використання робочої 
сили жінок. На питання, «які, на вз-

ДОЛ

В погляді 
жінки — відчай. 
Що чекає її ди
тину заатра в 
країні, де пра
вить капітал? 
Злидні, безробіт
тя, приниженим... 
Фото з журналу 

«Горизонт» 
(НДР).

шу думку, перспективи 
використання у про
мисловості жінок, що 
отримали інженерну 
освіту?», 24 проценти 
опитаних відповіли: «ні
яких», 21 процент — 
«майже ніяких», 19 про
центів вважають мож
ливості їх трудовлаштування 
кваліфікацією дуже обмеженими.

Багато жінок самі змушені зали
шати роботу через те, що їм нема 
на кого залишати дітей. Материн
ство вважається в Італії суто осо
бистою справою, і суспільство нічо
го не робить для полегшення ста 
новища матерів. В результаті про
веденого серед громадськості опи
тування на тему «Жінки в Італії» ви
явилось, що головна перепона для ' 
праці багатьох жінок — відсутність , 
дитячих закладів. Вона набуває дра- ринства. 
матичного характеру. Нещодавно в 
Римі було збудовано 28 дитячих

иЄДКІВ, сіле вони до цього часу не 
діють через відсутність коштів для 
оплати персоналу.

Виступаючи на конференції пред
ставників комуністичних партій ка
піталістичних країн Європи, яка 
нещодавно відбулась в Римі з пи
тань жінок, член італійської делега
ції Ліна Фібі заявила, що італійські 
жінки повинні боротися за право 
на працю, за розширення мережі 
дитячих закладів, за захист мето

лі. АЛЕКСАНДРОВА.
Рим.

НА ОДНІЙ з недавніх прес-конференцій у Вашінг- 
тоні журналісти запитали активістку американ

ського жіночого руху Мері Брукс: «Чим пояснити, 
що у Сполучених Штатах до цього часу не прийняли 
закон про рівноправність жінок?».’«На жаль, — від
повіла вона, — багато американських законодавців 
не сприймають всерйоз справедливі вимоги жінок».

А питання про становище американських жінок 
більше, ніж серйозне: Адже, щоб не говорилося в 
Конституції США при «рівність усіх американських 
громадян», жінки були і залишаються жертвами ди
скримінації. Капіталістичне суспільство позбавляє їх 
найважливіших громадянських прав лише тому, що 
вони жінки!

Як відомо більше, ніж півтора століття було по
трібно хваленій американській «демократії» для то-, 
то, щоб допустити жінок до виборів. Лише в 1920 
році конгрес США затвердив дор'ягнадцяту поправ
ку до Конституції яка надала, нарешті, право голо
су американським жінкам. Але іі сьогодні, коли США 
наближається до свого двохсотрічного ювілею, про 
рівноправність жінок в країні «рівних можливостей» 
можна говорити лише як про завдання у боротьбі 
всієї прогресивної американської громадськості за 
справжню демократію.

Безробіття серед американських жіпск значно (у 
багатьох районах більше, ніж у півтора раза) вище 
тих шести процентів, які офіційно визнані зараз се
редніми для Сполучених Штатів! Чи варто дивува
тися, що жінкам і дівчатам практично закрито вхід 
до професій, які вимагають високої кваліфікації і

„ПОПРАВКИ“ ДО АМЕРИКАНСЬКОЇКОНСТИТУЦІЇ
дають більш-менш солідний заробіток. За останніми 
даними, серед американських юристів жінки склада
ють лише 4,5 процента, серед інженерів — 1,6, а се
ред американських лікарів і середнього медичного 
персоналу — менше семи процентів. Важким, додат
ковим тягарем лягає на плечі американської жінки 
гостра нестача дитячих закладів, ріст вартості ме
дичного обслуговування га багато інших проблем

Словом, життя давно вимагає, щоб американські 
законодавці вирішили, нарешті долю мільйонів і 
мільйонів жінок. Але багато «серйозних» сенаторів і 
конгресменів роблять вигляд, ніби це їх (те стосує
ться. У всякому випадку, поправку до Конституції, в 
якій повідомлялось що «Сполучені Штати чи будь- 
який окремий штат не повинні відмовляти у рівності 
прав в рамках закону чи обмежувані такі за ознака
ми статі» підтримала лише 33 штати. 15 штатів, се
ред яких Міссурі, Флоріла Південна Кароліна та 
Арізона, виступи чи проти рівноправ’я жінок.

От і судіть після цього наскільки «всерйоз» аме
риканські сенатори і конгресмени ставляться до за- 
бе.зпечепня рівноправ’я американських жінок.

Е. БАСКАКОВ.

І
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МОЛОДИЙ КОМУНАР« — ІЗ лютого 1975 року

БЛОКАДИ“

• 4 стор

ф Минулої суботи кращі колективи 
художньої самодіяльності міста Світ- 
ловодська та району виступили перед 
трудящими обласного центру Із зві- 
том-оглядом, присвяченим 30-річчю 
перемоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Наш кореспондент А. Нечитайло зу
стрівся з методистом обласного Будин
ку народної творчості В. Сокольченком 
і попросив допомогти відтворити хід 
творчого огляду для читачів «Молодого 
комунара».

— Останнім часом мені часто дово
диться спостерігати за урочистими свя
тами фестивалю сільської художньої са
модіяльності, який проходить на Кіро- 
воградщині. Тому сьогоднішній концерт 
€ з чим порівняти. До речі, і світловодці 
привезли на творчий огляд багато ко
лективів, які відзначалися активною 
участю у проведенні фестивалю. Тут і 
хор-ланка з Калантаївського сільського 
клубу, в репертуарі якого до двадцяти 
народних пісень та твори радянських 
композиторів, і ансамбль сопілкарів ра
йонного Будинку культури, яким керує 
заслужений працівник культури УРСР 
Н. Матвеев, і хоровий колектив Глин- 
ського сільського Будинку культури, що 
виконує пісні на музику місцевих ком
позиторів, зокрема О. П. Смолянського 
«Приїжджайте до нас у село».

Художня самодіяльність світловодців, 
безумовно, сильна, про окремі колек
тиви, скажімо, самодіяльний народний 
ансамбль танцю «Вогник» Палацу куль
тури імені В. І. Леніна, можна говорити, 
що вони довели свою виконавську май
стерність до рівня професіональної.

Заслуговують на похвалу троїсті му
зики з музичної школи, що виконують 
«І шумить, і гуде», тріо бандуристок ра
йонного Будинку культури — «Ой, ішли 
БОЛИ із діброви». Серед окремих вико
навців, як бачите, глядачі нагородили 
цілим шквалом оплесків М. Павлинсько- 
го за пісню «Моя Україно» М. Костець- 
кого, дует В. Барило і А. Мелешину, які 
вдало передали піднесеність і пафос у 
пісні «Поля Росії» на музику В. Мураде- 
лі. На концерті глядачі дуже тепло 
сприйняли хореографічну композицію 
«На галявині», яку виконав танцюваль
ний колектив дитячого сектору Палацу 
культури імені В. І. Леніна...

Наостанку хочеться побажати світло- 
водцям, щоб кращі зразки художньої 
самодіяльності ставали орієнтиром, взір
цем для наслідування повсюди — на 
творчих сценах аматорів

VВАЖКІIX боях під Херсо- 
* пом полк, в якому служив 

червоиоармієць Олексій Ков
пак, потра-пив у оточення. Ос
колочна рана не дала змо
ги Олексію вчасно відійти 
разом з товаришами: він і двоє 
бійців з батареї опинились у 
концтаборі. Голодування, не
людські знущання, принижен
ня — навіть за неповний мі
сяць встиг відчути все це на 
собі у таборі для військовопо
лонених Ледь загоїлись ра
ки — кілька бійців, і серед них 
Олексій, влаштували втечу.

Довелося їм усім перехову
ватись у небагатих па ліси 
Херсонській і Миколаївській 
областях. Олексієві пощастило 
добратись до рідного села. 
Знову голодування, тиф, пере
ховувався від фашистів, щоб 
не потрапити до Німеччини. 1<? ЖОВТНЯ 1943 року

п’ять років молодшим від нього 
був стрі.вець-радист Олександр 
Безсонов, на шість — командир екі
пажу — Іван Дунаев. Найстаршому 
з усіх — командиру башти М. 6. 
Леонову — було тридцять вісім.

Відважним членам екіпажу 
посмертно присвоєне звання 
Героїв Радянського Союзу...

А через кілька днів після 
нього, призваний до Радян
ської Армії Зсленівським по
льовим військкоматом, йшов у
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ЧОТИРИ СЕРІЇ

- . . ІПро одну з пайгероїчніших сторінок в 
історії Великої Вітчизняної війни — 
оборону міста Леніна розповідає новий 
фільм «Блокада».

Без перебільшення можна сказати: картину 
створювало все місто. Робітники Кірове ».кого. 
заводу та Інших підприємств допомагали від
творити техніку воєнних років, були постійни
ми учасниками і консультантами фільму. Пп-( [ 
над 10 тисяч жителів Луги вийшли на світан
ку одного із днїв зйомки на будівництво «обо
ронних рубежів».

Зараз на екрани виходять перші дві £ 
картини майбутньої чотирисерійної кіно- 
СІІОПЄЇ.

У фільмі знялися М. Ульянов. Ю. Со
ломій, В. Стржельчик, Є. Лебедев, 
Ю. Будрайтіс та інші популярні актори.

(ТАРС).
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22 березня при форсуванні 
Бугу розбив два бліндажі, зни
щив близько 20 солдатів і офі
церів».

І командир полку гвардії 
підполковник Скирута вручив 
Олексію Ковпаку першу наго
роду — орден Слави третього 
ступеня.

22 лютого 1945 року старший 
сержант Ковпак відзначився в 
бою за село Варт

ГАРМАТА Наш конкурс
ЛКЩПІГЧ

ОЛЕКСІЯ КОВПАКА

«Дорога редакціє! Після 
закінчення школи ми 
мріємо набути професію 
кондитера. А от адреси 
учбового закладу не знає
мо. Допоможіть, будь лас-

На фото: тріо бандуристок зачарувало 
зал піснею «Ой, ішли воли із діброви».

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.
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КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

IIа вищий 
щабель

Сім колективів взяли участь 
в особисто-командній відкри
тій першості обласної ради 
ДС'Г «Авангард» з класичної 
боротьби серед юнаків, яка 
протягом двох днів проходила 
У залі Кіровоградського заво
ду «Червона зірка».

Добре виступили вихованці 
ДЮСШ спортклубу «Зірка». 
Учень кіровоградської школи 
№ 10 Микола Чернишов не 
мав собі рівних у першій шо- 
иайлегшій вазі, а десятиклас
ник з одинадцятої школи Ва-

1 О ЖОВТНЯ 1943 року В 
Зелене увірвався ра

дянський танк. Поява ного бу
ла несподіваною, приголомш
ливою для німців.

Не вірячи власним очам, спосте
рігав Олексій за танком. Машина 
летіла по вулиці, вщерть перепов
неній підводами, піхотою, чавила їх 
гусеницями, залишаючи за собою 
уламки металу. Як же попередити 
сміливця про небез (тку? 
сім поруч, за сусідньою 
самохідка.

Та було вже пізно, 
танк пішов на таран. А через кіль
канадцять хвилин підірвався у са
мій гущавині відступаючої до Кри
вого Рога колони...

Всю війну згадував Олексій цей 
безприкладний подвиг танкістів. Не 
знав Імен членів екіпажу, але ві
рив, що вони були його одноліт
ками.

Як стало відомо потім, одноліт
ком Олексія був лише механік-во- 
дій танка Михайло Сисолетін, на

Адже 30В- 
хагою —

Палаючий

О. Локтіонова, 
Н. Денищук». 

Устшрвський район.
Найближчий учбовий 

заклад, де готують конди
терів — Кіровоградське ку
лінарне училище (м. Кіро-
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дентин Шульцев переміг у 
щонайлегшій категорії. Вищий 
щабель п’єдесталу пошани — 
у легковаговика Олександра 
Городнього (школа .М 27). 
Учень школп-інтернату Сергій 
Каретний не мав поразок у 
першій напівссредній вазі. 
Представник Кіровоградсько
го ПТУ № 8 Євген Подутов 
виявився найсильнішим у пер
шій середній ваговій категорії. 
Важковаговик — учень дев’я
того класу Світловодської 
школи № 3 Василь Отенко 
вперше став чемпіоном.

У командному заліку пере
могу здобули юнаки спортив
ного клубу «Зірка» (старший 
тренер майстер спорту Мико
ла Сушко).

Т. ВАЛЬЧУК.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул, Лунвчарського, 36. 
Телефони; зїдповідапьного секретаря га відділу 
комсомольсько»о житія — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 08823.

Ковпак Олексій Павлович, гвардії старшин сержант, командир 
76-міліметрової гармати з 235 гвардійського стрілецького Ясського пол
ку 81 гвардійської стрілецької Красногвардійської Черпонопрапорної 
ордена Суворова дивізії. Народився 1918 року в с. Зеленому Пелрівсько- 
го району в селянській сім’ї. Українець. Член КПРС з 1914 року. До 
лап Радянської Армії призваний у 1943 році Пстрівським райвійськ- 
хоматом.

Нагороджений орденами Слави трьох ступенів: третього — 10 травня 
1911 року, другого — 18 листопада 1944 року і першого — Указом Пре
зидії Верховної Ради Союзу PCP від 15 травня 1946 року.

Перед армією О. П. Ковпак працював електромонтером на заводі 
імені Пстровського в м. Дніпропетровську. Після демобілізації — на за
лізниці в м. Канті Киргизької PCP, Помер 21 жовтня 1968 року.

бій червоноармієць 
Ковпак. Спочатку 
снаряди, пізніше став 
вим. навідником.

«10 березня в районі с. Ви
года. викотивши гармату на 
відкриту позицію, прямою на
водкою розбивав бліндажі й пі
хоту. Знищив два бліндажі і де
сятьох німців.

13 березня в районі с. IJ1 пиш
не знищив дев’ятьох солдатів і 
офіцера.

Олексій 
підносив 

замко-

«Відбиваючи натиск перева
жаючих сил піхоти і танків, 
прямою наводкою знищив са
мохідку й 32 солдати. Під час 
повторної атаки танків ворога 
протитанковими гранатами при
мусив змінити напрямок їх ру
ху на наше мінне поле, в ре
зультаті чого підірвалось два 
танки. З особистої зброї зни
щив дев’ятьох автоматників...».

Початок наступу на столицю Че- 
хословаччннн планувався на 7 тран-

ня 1945 року. Але вже 5 травня вся "V-' 
Чехія і Західна Моравія повстали. 
В піч ня 6 травня радіо передало: 
«На Прагу наступають з усіх боків 
німці. В дії гітлерівські танки, ар
тилерія й піхота. Прага постійно 
потребує допомоги. Надішліть літа
ки, танки і зброю. Допоможіть, до
поможіть, швидше допоможіть!».

На поклик повсталої Праги по
спішили бійці всіх родів військ.

Вулиці чехословацьких міст 1 сіл 
переповнились пезмовкаючим:

— Паз дар!
Запилені швидкісним переходом 

війська Радянської Армії, сканду
вали теж: «Наздарі». Над Євро
пою линула пісня Перемоги.р АРМАТА Олексія Ковпа-

* ка пересувалась вулиця
ми Вишкова. Від влучних по
падань гвардійців злетіла в 
безхмарне травневе небо ні
мецька мінометна батарея. За
мовк станковий кулемет.

Та раптом артилеристів при
тиснув до бруківки кулемет
ник. Він зробив засідку в бу
динку і черги закресали на
вскіс. Вони відкрили шлях для 
контратаки.

Олексій, пробравшись до бу* А 
линку, гранатами закидав ку
леметну обслугу, а кількох фа
шистів скосив чергою з авто
мата.

26 травня командира гарма
ти Ковпака було представлено 
знову до нагороди.

Після війни повернувся ар
тилерист до свого ріпного се
ла. потім жив у Киргизії. На
города знайшла свого героя 
аж у 1962 році, а через шість 
років Олексія Павловича не 
стало, помер у полудень свого 
віку.

В. ЧАБАНЕНКО, 
член обласного літоб’єд
нання.

>-*tw
воград, вул. Компаній
ця, 05).

Ларису Чятову з Кірово
градського району ціка

вить, де знаходяться учбо
ві заклади, в яких можна 
вивчитись на фармацевта.

Ось декілька адрес фар
мацевтичних училищ, що 
знаходяться па території 
України: м. Житомир, вул. 
К. Маркса, 64: м. Коломия 
Івано-Франківської облас
ті, вул. Жовтнева, 4.

Десятикласниць Бобри- 
пецької середньої школи

Тетяну Смпрнову та Лю
бов Миропснко цікавить 
адреса . Кіровоградської 
студії звукозапису.

Повідомляємо, що така 
студія знаходиться по ву
лиці Гоголя, 85.

ФУТБОЛ

Отже
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99міні“ футбол
Першими в області розпоча

ли поєдинки з «малого фут
болу» світловодці. Вони при
святили ці змагання 57-й річ
ниці Радянських Збройних 
Сил і 30-річчю Перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні.

У підготовку і проведення 
турніру включилися комсо
мольські активісти та фізкуль
турні колективи міста.

Відбулися перші магчі. Зу
стріч між футболістами Світ
ловодської ДЮСШ І мебльо
виками закінчилася перемо
гою юних спортсменів (4:1).

Перемогу над енергетиками 
з рахунком 8:4 здобули спорт
смени колективу фізкультури 
«Чайка».

Команда авангардівців за
вдала поразки (7:2) футболіс
там Дніпровського заводу 
твердих сплавів, а господарі 
поля — металурги — виграли 
у фізкультурників «Зірки» з 
переконливим рахунком 11:3.

Розиіраш першості з «міні» 
футболу міста Світловодська 
фінішує 23 лютого.

І. КАРДИТ, 
каш громадський 
кореспондент,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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