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Поле у нас за Глодоса- 
і ми широке. Куди не кинь 

оком, кінця немає. І еще 
на полі курган. Коли я 
навчалась в школі, ліоби- 

' ла бігати на той курган, 
Дивитись, як хвилюється 
золотаве море, А комбай
ни, що так розмірено 
пливли полем, здавалися 
мені казковими 
НЯМІҐ.

Не знаю чому, 
ханізатори не
лись, коли я приходила 
на тракторний стан, Спо
стерігала, як вони ремон
тують свої машини. Ма
ма хотіла, щоб я була 
медсестрою. Та мене все 
техніка вабила. А тут що 
приїхав з училища мін 
брат, Толя* Федорченко, 

є розповідає:
« — У пас там тракто

рів, комбайнів, яких хо- 
' чеш. Знаєш, як цікаво 

навчатись!
Мені теж хотілось сю

ди, в Голованівськ. Але 
ж мама вирішила, що я 
буду медсестрою.

— Ти сама господарка
- свого майбутнього, доч- 

; ко. Вирішила — їдь.
Отак Я н потрапила в 

Голойанівське СПТУ №8. 
Спочатку було важко. 
Плутала технічні назви. 
Хлопці з дитинства з різ
ними машинами вовтузя
ться. Л ми, дівчата, зви
чайно, з ляльками. Про
те, ніхто з мене не кеп
кував, як і з моїх по
друг — Люби Рибачок та 
Люби Рябченко. Допома. 
гали, хто чим може.

Пам’ятаю, важко було 
спочатку заводити «Т-74». 
Не виходило. А тепер з 
насолодою сідаю в каби
ну цієї машини. Та що 
довго розповідати. Не 
дочекаюсь весняної прак
тики, щоб уже не на по
лігон, а в широке поле 
вивести машину.

Скажу вам по секрету, 
що лише одне мене за
смучує. Це те, що в учи
лищі дівчат малувато. 
То ж приїздіть до вас, 
дівчата. А що шкодувати 
не будете, 
рантую.

«Комунізм починається там, де з’являється 
самовіддана... турбота рядових робітників... 
про охорону кожного пуда хліба, вугілля, залі
за та інших продуктів». Ці слова Ілліча визна
чили трудовий ритм комсомольців Кіровоград
ської взуттєвої фабрики в дні ленінської вах
ти. В бригадах, цехах, на дільницях йде напру
жена боротьба за збереження кожного санти
метра пошивочних матеріалів.

Ініціатором походу за економію у великих 
масштабах виступила комсомольська бригада 
закрійників цеху № 1. На бригадних зборах 
тут вирішили:

На фото: члени комсомольсько-молодіжної бригади закрійного цеху Кіровоградської взуттєвої фабрики (зліва 
направо): Тетяна ПРИХОДЬКО, Галина ГНІДА, Лариса ПіДКОВСЬКА, Автоніма МИХНЮК, Лариса ІГНАТЕН- 
КО, Тамара НОВИЦЬКА. Фото Ю, ЛіВАШНИКОВА,

— зекономити за 100 днів 60 тисяч квадратних дециметрі« 
верхньо-шкіряних товарів;

— 22 квітня працювати на зекономлених матеріалах і зароблені 
гроші перевести на рахунок фонду миру;

— в дні вахти працювати без відстаючих.
Почин бригади закрійників, групкомсорг і бригадир Ларис« 

Подновська. підхопили комсомольці і молодь всієї фабрики.
— Наш комсомол носить ім’я Леніна, і відзначити ювілей Ілліча 

ми повинні достойно. Пропоную підтримати ініціативу нашої 
бригади, — сказала на комсомольських зборах цеху Не і Тамара 
Новицькв.

Конкретні зобов’язання, значно вищі, ніж у минулому році, сте
ли відповіддю на заклик закрійників. З 12 по 21 січня в усіх цехах 
пройшли комсомольські збори, на яких схвалили і підтримали іні
ціативу бригади Лариси Подковської.

В день народження Володимира Ілліча Леніна комсомольці фаб
рики зароблять близько 1200 карбованців. Ці кошти послужать 
справі миру. Подарунок гідний комсомольців. Адже ленінський 
декрет про мир був одним з перших декретів Радянської респуб
ліки.
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Успішно песо трудову вахту па честь

Лриіцського ювілею помічник машиніста

Знам’йнсьхото локомотивного депо Воло

димир БРфНЩТЕИН. Його ім’я занесе.

но на Дошку трудової слави підпрнємст» 
ва комуністичної праці.

Фото Б. ПІГОХПІА.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ШТАБІ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
ПОХОДУ

«УРОКИ
МУЖНОСТІ»-
МОЛОДЙМ

І£ ОМСОМОЛЬСЬКА організація 
** нашого депо невелика. Всього 
26 осіб. Про такі колективи чогось 
звикли думати, що нічого цікаво
го там не організуєш, а комсо
мольська робота зводиться лише 
до запланованих зборів. І ми так 
вважали. Поки,,, Та краще про 
все по порядку.

Коли на звітно-виборних зборах 
хтось запропонував кандидатуру 
Геннадія Возовничева в комітет, 
усі погодились. Працює поруч, у 
цеху. Токар, Учиться заочно в 
інституті. Господар свого слова. 
Правда, трохи сором’язливий, Та 
хіба це вада для скромної лю
дини? Можливо, тому, що він 
якось дуже «наш» і обрали Ген
надія секретарем.

Нам пропонували складати план, 
Переглядаємось від несподіван
ки: до цього звикли вносити ли
ше поправки і доповнення. Дов
го не примусили Гену чекати.

— Лижі б нам, а там у походи 
б ходили, свої чемпіони з’я
вляться, — висловила свою дав
ню мрію Галина Андросова.

Центральний штаб Все
союзного походу комсо
мольців і молоді по міс
цях революційної, бойо
вої і трудової слави ра
дянського народу обго
ворив 23 січня проблеми 
дальшої активізації похо
ду. Засідання проходило 
під головуванням Мар
шала Радянського Сою
зу. двічі Героя Радян
ського Союзу І. С. Ко
нева.

Вирішено оголосити 
конкурси серед молодих

слідопитів народного по
двигу”. на кращі громад
ські музеї, кращі пам’ят
ники, встановлені молод
дю у місцях, зв’язаних з 
знаменними подіями в 
історії нашої держави, 
кращі аматорські фільми 
на військово-патріотичні 
теми, кращі пісні про 
похід.

Центральний штаб роз
робив велику програму 
зльотів, зустрічей, вій
ськово-спортивних зма
гань, присвячених 25-річ-

„БЕЗ ВАС—НІ КРОКУ“...
• РОЗПОВІДАЄМО ПРО МАЛОЧИСЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

— Змагання б організували,— 
підхопила Людмила Хівренко.

А тоді, після зборів, ми букаальпо 
«захворіли» — скоріше б купити ли
жі. Як на гріх, ще й сніг пипав. Так 
1 манить поїхати в поле, чи просто 
покататись у вибалках за депо!

У передноворічний вихідний 
пішли в перший похід. Недале
ко, в сусіднє село Федорівну, І 
хоч визначеної мети не мали, це 
був звичайний лижний пробіг, та 
ми добре відпочили і вражень 
було стільки, що товариші нам 
заздрили.

Другого дня Анатолій Поліщук рі
шучо заявив секретареві комсомольсь
кої організації:

— Не ходити ж нам по черзі у по« 
поди І Щось треба придумати.

І знову делегація вагоноремонтно
го депо Помічної, тепер уже з Анато
лієм Поліщуком, завітала в Доброве» 
лнчківський універмаг. Цього разу 
купили 21 пару лиж. 

чю Перемоги радянсько
го народу над фашист
ською Німеччиною, Не 
честь цього свята в краї
ні буде проведено Тиж
день бойової слави —• 
своєрідний «урок муж
ності» для молодого по
коління.

Обговорено також пи
тання організації влітку 
цього року в Поволжі, наг 
батьківщині Леніна, Все
союзного зльоту пере
можців походу.

(Кор. ТАРС).

З того часу вирішили робити 
агітпоходи всією комсомольсь
кою організацією в навколишні 
села.

Перше комсомольське дору
чення.,. Ніби нічого складного, 
особливого — купили лижі,,. Та 
виконали його — І цікавіше про
водимо дозвілля, а колективні 
походи здружили нас. Від цього 
і комсомольська організація міц
ніша. Це ж тільки перше дору
чення, одне. На черзі — нові, 
теж цікаві і не менш важливі.

Г. ЧАЙКА, 
технік • механік вагоноре
монтного депо станції По
мічна.

Добровелнчківський район.



Молодий комунар“
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ДОЗВІЛЛЮ —' 
РОЗУМНУ 
ЗАЙНЯТІСТЬ

Про відпочинок молоді,
організацію художньої са
модіяльності йшлося на від
критому бюро Добропелич- 
ківського райкому комсомо
лу, яке відбулось нещодав
но. У вирішенні проблем ДО
ЗВІЛЛЯ юнаків і дівчат взяли 
участь працівники районно
го управління культури та 
Будинку культури рай
центру.

ь-' Дозвілля молодої люди
ни— це, перш за все, розум
на зайнятість, яка вдоскона
лює її, робить кращою. Тому 
участь у художній самоді
яльності дівчат і хлопців 
дає завжди тільки позитивну 
характеристику їх комсо
мольській організації, — 
вказав у своєму виступі пер
ший секретар райкому ком
сомолу Михайло Красков- 
ський.

Щоб залучити молодь у 
гуртки, зробити ВІДПОЧИНОК 
цікавим, завідуючий райвід
ділом культури Д. Д. Про- 
скаленко запропонував ком
сомольським організаціям 

.Проводити вечори відпочинку 
П Будинку культури Добро- 
величківкн.

- З діловими пропозиціями 
на, засіданні бюро виступили 
секретар райкому партії 
І. П. Гончар, художній ке
рівник Будинку культури 

О. Павловський, секрета
рі первинних комсомольських 
організацій райцентру.

О. БЕРЕЖНА, 
смт. Добровеличківка.

Що не кажіть, а премію одер
жати дуже просто. Ось муляри 
із Світловодського будівельного 
управління № 1 тресту «Кірово- 
градвуглебуд» сказали, що із зав
данням п’ятирічки упораються за 
чотири роки. А справились 
ніше. Одержуйте, хлопці, 
мію.

Енергетики гідроелектростан
ції імені 50-річчя Великого Жовт
ня план грудня виконали за 15 
днів. Словом, одержати премію 

здається неважко.
А от як одержати догану!
Про це, мабуть, не раз поду

мувала секретар комсомольської 
організації Світловодського за
воду залізобетонних конструкцій 
тресту «Сільелектроконс т р у к- 
ція» Галина Туманова.

...Липень 1967 року. Не все га
разд з технологією. Брак. Фінан
сова діяльність підприємства у

І

ОБ'ЄДНАНА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА. Закінчуються ос
новні роботи по спорудженню Асуанського гідроенергетично
го комплексу, який будується з технічною допомогою Радян
ського Союзу. Недавно на Асуанській ГЕС розпочався мон
таж останньої, дванадцятої гідротурбіни. Всі 12 гідротурбін 
по 178 тисяч кіловат кожна були виготовлені на Ленінград
ському металічному заводі імені XXII з’їзду КПРС.

Н а зн і м к у: монтажні роботи на 12-му гідроагрегаті.

■ ■ • Фото А. ГОРЯЧЕВА. АПН.

іі.ігідоа мілмігдл 
чолонік голодують

За даними ФАО (організація ООН у питаннях 
продовольства і сільського господарства), тепер з 
з,о мільярда жителів нашої планети приблизно 

мільярда аио голодують, або недоїдають. 
пнгтоХ'^ 11,1 ”хіи,,ла,ІСТІ раціонально внко- 
ристовусться не більш як десять процентів суші, 
а слітовіїи океан — ще гірше.

Тепер учені багатьох країн спіту, п тому числі 
й Радянського Союзу, об’єднали свої зусилля з 

'° "».вчити можливості біологічної продуктив
неє у ”ПШПІ "ланетн І тс, пк людство використо- 

~дус ,х’ __ (РАТАУ).

ЗАВДАННЯ 
НОМЕР 
ОДИН

Б Устпнівці відбувся семі
нар секретарів комсомоль
ських організацій району.

III Всесоюзний з’їзд кол
госпників закликав усіх тру
дящих села і, в першу чер
гу, молодь ще краще вико
ристовувати землю і техніку, 
збільшувати виробництво 
сільськогосподарської про
дукції. Про цс говорили 
гіерший секретар райкому 
комсомолу Яків Григоренко, 
редактор районної газети 

Промінь комунізму» В. А. 
і Лосвський. Вони висловили 
і впевненість у тому, що мо

лодь району відповість па 
заклик з’їзду успішною пра
цею.

' Доповідачі розповіли, як 
комсомольці несуть стоденну 
пахту ударної праці. Потім 
присутні обговорили питання 
Військово-натріотичного ви- 

і • Ховання згідно рішень XI 
■Пленуму ЦК ЛКСМУ.

, Перед молоддю виступив 
комсомолець тридцятих ро
ків Валентин Володимироігіч 
Напуда. Він розповів про 
своїх ровесників.

Після закінчення семінару 
його учасники відвідали 
краєзнавчий музей та іііші 

* пам’ятні місця Устннівкн. 
- 4 В. ГРИЦЕЛЬ.

смт. Устішівка; 

Г> ОБІЙМАХ березневої ночі 
■-* спочивав хутір Жуково. 
Темрява, хоч око виколи. Це не 
було на руку фашистській не
чисті, яка в 1942 році облюбу
вала в селі Димитрівці штаб- 
квартиру для боротьби з пар
тизанським рухом у районі 
Чорного лісу. Налякані числен
ними сутичками з радянськими 
патріотами, головорізи посили
ли патрулювання. Та все-таки 
цієї березневої ночі крізь за
слони сторожових псів на хутір 
пробрались М. М. Скирда і сек
ретар Єлизаветградківського 
підпільного райкому партії 
Петро Боєвець. У відчинене вік
но хати Марії Мальованої по
чувся триразовий стукіт.

— Хто там? — донісся заспа
ний жіночий голос.

— Я «ес», — тихо відповів 
М. М. Скирда.

Господиня запросила доро
гих гостей до господи.

— Дмитро дома?
— Кілька годин як прибув. 

Стомлений. Зараз відпочиває.
І хоч дружина говорила пошепки, 

Дмитро Степанович швидко підвівся 
з ліжка. Вечеряли опівночі в пеос- 
вітленій кімнаті, бо на хуторі шви- 
рялн поліцаї і патрулювали воро
жі солдати. Потім гості перебрались 
па горище. Кілька днів чатувала 
спокій підпільників доброзичлива 
хазяйка. Водночас вона забезпечу
вала явку необхідних людей, влаш
товувала зустрічі.

28 березня М. М. Скирда від
ряджав у дорогу Дмитра Сте 
пановича. Йому потрібно було 
пройти манівцями до села Род- 
никівки, знайти Семена Івано-

ВШКІР^ДЖАЮЧИ 
ЛІЧИЛЬНІ МАШИНИ

Шакунтала Деві народилась на півдні Індії, п 
родині, де було 12 дітей. Але вона вже з п’яти 
річного віку в думці виконувала складні матема
тичні розрахунки.

Після закінчення початкової школи Дсві вчилась 
у Мадраському жіночому коледжі, але далі вчи
тися не змогла через брак коштів. Тоді вона зро
била поїздку по країні з показовими виступами 
в галузі математики. Слана про її здібності зро
стала. Вона напрочуд швидко добувала корені п’я
того, шостого і сьомого степенів. Тепер вона бере 
участі, н турнірних змаганнях з лічильними маши
нами. Австралійський математик Б. Тррнтои, який 
був присутній па такому її змаганні в Сіднейсько
му університеті, заявив: «Я ніколи не думав, іцо 
людський мозок здатний досягти таких висот».

Свої здібності Дсві спрямовує" на користь еко
номічного і промислового розвитку Індії. Вона 
вже допомогла, банкам вивірити і звести мільярдні 
баланси, зекономивши цим багато, днів роботи 
штату економістів і статистичних4 працівників, 
провела розрахунки, які допоможуть Індії в роз- 
п язанні складної демографічної проблеми, спро
стила ряд статис+ичннх задач, які раніше вважа
лись нерозт. язнимн. Дсві підтримує тісний кон
такт з економістами і організаторами виробництва 
країни

внесків. На 
з’являсть-

скрутному становищі. День і ніч 
на ногах керівники підприємства, 
Інженери. А молодь мовчить.. 
Мовчать стіннівки. Росте заборго
ваність членських 
комсомольські збори 
ся 2—3 особи з 25.

Чи знали це у 
ЛКСМУ! Знали, що

міськкомі 
у ділових 

паперах значиться: «Пе р в и н н а 
комсомольська організація заво
ду залізобетонних конструкцій 
тресту «Сільелектроконс т р у к- 
ція». Склад — 25 юнаків і дів
чат. Комсорг такий-то. І все...

Прикро було Галині Тумановій. 
Мовляв,, півтора роки очолюю 
молодь і тільки преміями... балу
ють. Проте відчувала, що сер
йозна критика ой як потрібна. І 
давно...

Та замість неї Галина Тумано
ва одержує характеристику - ре-

вича Долженка і передати ін
формацію про шляхи і методи 
бойових дій партизанів у райо
ні їх діяльності.

— Вдячний за високе до
вір'я, — спокійно відповів 
Дмитро Степанович.

ДЛЯ ГАРАНТУВАННЯ безпеки 
в дорозі Д. С. Конюх звер

нувся з проханням до директо
ра дитбудинку О. Д. Плаксієн-

КРІЗЬ 
ТЕМІНЬ НОЧІ
ЗГАДАЄМ ПАРТИЗАНСЬКІ 
СТЕЖКИ

ка. У цей час Дмитро Конюх 
працював там вихователем.

— Мені треба добратись в 
інше село, щоб допомогти ста
реньким батькам. Відпустіть на 
кілька днів, — благав Дмитро 
Степанович.

— Лиха в дорозі не стане
ться, якщо ви потурбуєтесь че
рез коменданта дістати довід
ку, — підказав Конюх.

Одержавши триденну від
пустку і довідку, Дмитро виру
шив у небезпечну дорогу. У 
Родниківку він добрався вчас
но. Там уже діяло кілька під
пільних груп.

Під перше травня 1942 року 
поліції вдалось натрапити на 
слід підпільників у той час, ко-

комендацію для вступу кандида« 
том у члени партії. Рекоменда- 
цію дати слід, але и за роботу 
спитати треба.

Молодь очолила працівник від
ділу технічного контролю підпри- 
ємства комсомолка Наталія При- 
ходько. А раз новий секретар 
нові і повороти у справі. Пере
конатись у цьому не важко.

Наталії, наприклад, чомусь ду
же важко пригадати прізвище ре
дактора стіннівки «Комсомольсь
кого прожектора». Та чи затри
мається воно в голові, коли стін
нівка «КП» за рік спалахнула ли
ше двома «блискавками».

Авторитетно запевняє вона, що 
виробнича молодь вчиться у 
школах і технікумах. Про резуль
тат цього навчання їй, щоправда, 
нічого не відомо. Не знає вона 
також, що на заводі трудиться 
вісім юнаків і дівчат з комсо
мольськими квитками, які не сто
ять на обліку. Сім юнаків бажа
ють вступити у комсомол, але 
хто на заводі комсорг, вони не 
знають.

Влітку нинішнього року керів
ники заводу відрахували певну 
суму із фонду матеріального за
охочення для придбання спор
тивного інвентаря. Може, спорт

ли вони зібрались на засідання. 
Карателі оточили будинок. За
в’язалась перестрілка. Під зли
вою ворожих куль і гранат ба
гатьом пощастило вибратись з 
оточення, та чимало наших то
варишів було заарештовано і 
відправлено до Єлизаветград- 
ківки. Там їх піддавали жорсто
ким катуванням, а потім деся
тьох було розстріляно. Дмитро 

сало, 
продукти, а

і кілька його друзів утекли.
П’ятого травня, стомлений і 

хворий, Дмитро Степанович 
добрався до своєї сім’ї. Трива
лий час він був під наглядом 
Марії Мальованої, а, видужав
ши, знову приймав участь у під
пільній роботі. Йому в усьому 
допомагала його безстрашна 
Марія.

Вона добувала хліб, 
молоко та інші 
Дмитро переносив їх уночі в 
садок партизанської сім’ї Слю- 
саренків. Звідти продукти пе
реправлялись народним месни
кам.

Якось із лісу «Солдатське» 
Дмитро Конюх привіз п’ятде
сят гвинтівок, патрони, гранати 
і заховав усе в своєму хліві під 
яслами, чекаючи нагоди відпра
вити зброю до Чорного лісу. Та 
сталось непередбачене...

Наступного дня на його подвір'ї 
розташувалась група німців, і в то
му ж хліві вони склали своє вій
ськове спорядження. Кожної хви
лини могла статись трагедія.

— Що будемо робити? Як видво
рити цих поганців? — звернулась 
Марія до Дмитра.

Той замислився, а потім порадив:
— На очах у німців сип у корнто 

для свині соду. Мовляв, хворіє тва
рина рожею. Зрозуміла?

Господарка стала застосовувати 
вигаданий «рецепт» Дмитром. ’Нім
ці насторожились. І коли хазяйка 
розповіла, що лікує свиню від 
страшної хвороби, залишили по
двір’я.

Через кілька днів Дмитро до
ставив зброю до партизансько
го загону.

* * «
Липень 1943 року. Партизан

ське з’єднання зростало. На
стала потреба у великій кіль
кості продуктів харчування. 
М. М. Скирда знову викликав 
людину, на яку можна поклас
тися.

— Дмитре, тобі добре знайо
ме село Новомиколаївка?

— Так.
— Там фашисти приготували 

велику отару овець для від
правки в Німеччину. Треба цю 
отару пригнати в ліс. Завдання 
покладаю на тебе. Сигналом до 
дп буде дві ракети — червона 
і слідом зелена.
за™™пГ0пЩ£ поснлаєте зі мною? - запитав Д. Конюх.
«т. тл?£м.у розпорядженні буде де
сять бійців. На певній Відстані вії 
пас знаходитиметься загін бойово- 

Як т;°п"У’ “ Д0Даи М. М. Скирда Як тільки стемніло, понал твісті партизанів 010ЧИЛн РозЇЇху-!
вали робити все тнхо. Однак не пн-

27 січня 1970 року-

зацікавить, згуртує молодь, 
мзли«

Придбали. А згодом здаЛИї 
на склад. Руки до інвентаря 
дійшли. Граються зараз мищі ї0, 
лейбольними м’ячами, гризу,’ 
спортивну форму... Тел Є В і з 0 
дивляться. Голубий екран 
призначений для червоного кут. 
ка. Але теж потрапив на склад

— Що ж тут такого, — здк#0) 
вано відповідає Наталія Приходе 
ко, — хочеться щось нове вц, 
найти, зацікавити молодь, зди*у. 
вати її.

А дійсно, добре сказано: «зф. 
вуВати її». Але чим! Радіотр«^. 
ляцісю. яку монтують на за»«ді 
третій рік! «Вогником», який од. 
ного разу організували, та | той 
перетворився у звичайну... Свят. 
нову вечерю.

А що ж секретар первинної 
комсомольської організації! Во- 
на продовжує винаходити новіт
ні форми і методи. Можливо, де 
в чому вона й права, але гі^ 
буде, коли винаходи її стануп, 
винаходом дверей, які вже зроб. 
пені і відкриті.

Е. ЯРУШОК, 
наш позаштатний кореспон
дент.

м. Світловодськ.
5»

йшло, як думали. На той час у 
свого приятеля гостював гебітскомі- 
сар з своєю «фрау», які прибули з 
Харкова.

П’яна розгулююча юрба фашистів 
замітила партизанів і зчинила ша
лений крик. Зав’язалась жорстока 
сутичка. Відчайдушний натиск на
родних месників примусив гітлерів
ців залишити село. Фашистів пере
слідували аж до Дмитрівського 
шляху, знищуючи їх влучним вог
нем.

Згодом партизани поверну
лись до свого табору без втрат. 
Заодно вони пригнали в лісові 
хащі понад дві тисячі овець.
V МІРУ розширення партиза-
V нами масштабів бойових 
операцій в районі Чорного лісу 
ворог трдесятирив свою актив
ність.

5»:

Фашисти оточили ліс між се
лами Веселий Кут, Чичівка, Во
дяне, селище Знам’янка, Ци- 
булів. Сюди карателі кинули 
кілька тисяч есесівців. У дію 
були введені танки, бронетран
спортери та інша бойова техні
ка. Три доби не вщухав бій. 
Карателі стріляли розривними 
кулями, щоб повністю знищити 
партизанський загін. Та ворог 
прорахувався: розривні кулі 
натрапляли на гілки дерев, роз
ривались і були менш вразли
вими, ніж звичайні.

Розділившись на десятки не
великих груп, народні месники 
комбінованими діями завдава
ли смертельних ударів фашис
там. Однак патріоти не могли 
вистояти проти переважаючого 
за кількістю і озброєнням во
рога і змушені були відступати. 
З оточення виходили вночі не
великими загонами і концен
трувались у великому Дмитрів- 
ському лісі.

Під час цього бою кілька 
партизанів загинуло смертю 
героїв, чимало було поранено. 
Біля сотні гітлерівців знайшли 
собі могилу у хащах Чорного 
лісу. “

Дмитро Конюх зумів вийти з ото
чення, омивши своєю кров’ю про
пахлу від згарищ рідну землю, 
першим, кому треба бути вдячним 
за врятування життя відважному 
п' Сув !5аРт»занськнй лікар 
е«і?НСпОЛіЄкса,,іл'роинч Білокрнниць- 

ПоІ1м цілими днями просид
жувала біля пораненого вісімнадця
тирічна Віра Іоіубепко. яка нині 
працює лікарем Дмитрівської лікарні.

Дощова осінь 1943 року 
щедро напоїла чорнозем. На 
шляхах створилось море баг
нюки, яка повсюди засмоктува
ла фашистську техніку. У цей 
час партизанське з'єднання на
водило жах навіть на великі во
рожі частини. Гітлерівці сповна 
відчули силу народних месни
ків у боях біля Дмитрівського 
сепи’-ЦТиа’ Зо Села Плоске, Ве
селии Кут, Водяне, Чилівку, се
лище Знам янку.
ПпЛ?гШЄ в ОДНОМУ бою під 
ГопалА в'АбУвся 26 лис
пеб£Л43 № булознище- 

Гітлерів- 
кілька

но більше п’ятисот
XlL-°KynaHTiB' взято «”■»"“ 

п- автомашин та більше сотні під01д зі зброєЮ( 
Ц'єю та noonvHTAu,. 
вання.

, амон'*
продуктами харчУ'

С. ТКАЧЕНКО.
£• Дмитрівна, 
°нам’янського району.
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За роки існування Богданівська серед
ня школа Знам’янського району дала пу
тівку в життя 960 своїм вихованцям.

Яка їх доля?
Дати відповідь на це питання дирекції 

було не важко, бо про кожного свого ВИ- 
пускника (коли б він не закінчив школу) 
тут знають до подробиць.

Ось лише цифри:
<>97 мають вищу освіту, 163 — середню спеці

альну, 120 навчаються у вузах і технікумах, 103 
працюють інженерами, 08 — спеціалістами сіль
ського господарства, 48 — учителями, 39 — лі
карями, 129 — офіцери Радянської Армії, 32 — 
науковими працівниками.

Як бачимо, цифри хоч і сухі, але дуже 
відрадні. Тим більше — дЛя сільської 
школи.

По яких же руслах ведеться виховна 
робота в школі? Цьому питанню і при
свячується випуск сьогоднішніх «Вітрил».

— Вітаю вас, Дементію Гри
горовичу, — Іван Гурович під
нявся назустріч Чернишу.

— З чим! —- не зрозуміз 
Дементій Григорович. Але по 
настрою директора зрозумів: 
якась новина.

— Як! Ви 
те! Читайте,

Дементій 
зу зупинив 
тому місці, яке було обведе
не червоним олівцем:

«Указом Президії Верховної 
Ради УРСР артистові Львівсь
кого театру юного глядача 
Єременку Юлію Олександро
вичу присвоєно звання заслу
женого...» — прочитав він.

У кабінеті настала тиша.
Першим порушив її Демен

тій Григорович.
— Ну що ж. Цього слід бу

ло чекати. Юрку (в школі йо
го всі звали Юрком) таланту 
не бракувало і тут.

Іван Гурович погодився Із вчи
телем. Але йому пригадались ін
ші факти

Заходять якось до кабінету ди
ректора вчителька хімії і майже 
не з сльозами:

— Робіть щось із Єременком, бо 
не можу, 

якесь смі-

хіба ще не знає- 
— і подав газету. 
Григорович зра- 

свій погляд на

я так далі працювати 
Він урок перетворює у 
ховнння.

Як би там не було, і 
гор «покарав» Юрія, 
щупалась дз.-.я врожаю 
зи, вирощеної шкільною 
кою виробничою бригадою, у чис
лі інших членів бригади він по
слав Юрія Хлопцям дісталось то
ді. інколи доводилось кілька но
чей підряд вивозити качани з 
плантації. Але коли вже Юрій 
став студентом театрального ін
ституту і приїхав у Богданівну на 
канікули, Іван Гурович при 
шій * ‘ ’

але днрек- 
Колн внрі-

• кукуруд- 
учнівсь-

те?

же зустрічі запитав у 
Ну, як навчання йде.

Важко. Навіть дуже 
найважчий етап уже

пср- 
хлопця: 

артнс-

важко, 
пройде-Але _________ ___ __ _г_

по. Хоч багато хто «відсіявся», не 
витримавшії його

А потім:
— І ви знаєте, що мені допомо

гло його перебороти?
— Шо? — перепитав директор. 
—Робота в нашій бригаді. Особ

ливо тоді, коли ми качанисту ря
тували.

Це зізнання не було від
криттям для Івана Гуровича. 
Як умудрений досвідом пе
дагог, він і сам знав, та й ба
чив, що робота в навчально- 
виробничій бригаді дала Юр
кові, як і багатьом його ро
весникам, найголовніше — 
працелюбність, наполегливість 
у переборенні труднощів. 
Без цього не мислима жодна 
професія. Без цього, врешті, 
не мислима справжня люди-

На одній з нарад директо» 
рів Іван Гурович мав виступа* 
ти з доповіддю про виробни
чу бригаду як одну з форм 
трудового виховання.

— Це вже стара пісня, 
кинув хтось.

Пелюстки зав‘язі
бутує серед нас, ніби шкільна 
навчально - виробнича брига
да нівелює інтереси учнів, 
зводить їх вибір професії 
тільки до однієї — сільсько
господарської.

І директор но без гордості роз
повідає, що їхній випускник Ана
толій Черниш — після закінчення 
педагогічного інституту працює за
раз в одній із шкіл Одеської об
ласті.

— Справжнім скарбом назнва-, 
ють його у тій школі, — говорить 
Іван Гурович. -» Бо він но лише 
фізик. Він і тракторист, і авто
мобіліст, і все, що ви хочете. А 
набув він усі ці навики у нашій 
жо виробничій бригаді.

— Або Валентина Корнєєва, — 
продовжує далі. — Закінчила 
школу, рік попрацювала обліков
цем у колгоспі. А тепер вона кол
госпний стипендіат Дніпропетров
ського медичного інституту.

Голова колгоспу Іван Родіо- 
нович Лелека ще й підкрес
лив:

— Ми знаємо, що ви, як 
візьметесь, завжди зробите.

Не помилився він і на цей 
раз. Насіння було висіяне В 
строк і з додержанням усіх 
агротехнічних норм на 5 гек
тарах. Урожай видався на 
славу.

Але примхлива осінь загрожува 
ла зривові строків збирання. 1Ц< 
тут робити?

Секретар шкільного комітету ком
сомолу Віктор Іванченко скликає 
екстрено засідання комітету і ви
рішують збирання врожаю дору
чити двом сьомим, двом десятим, 
одному дев’ятому і одному вось
мому класам.

Площа була поділена згідно 
кількості учнів. І вони приступи
ли до роботи. По-різному доводи
лось. І до уроків, і після уро
ків, і у вихідний день. Наперекір 

врятовано, 
гектара 
площі.

Доповідь, пересипана ціка
вими прикладами із життя 
школи, була вислухана з не
підкупним інтересом. Той, хто 
кинув репліку, можливо, не 
раз уже й пошкодував. Але 
Іван Гурович згадує про той 
випадок з неприхованою обра
зою.

У Богданівській середній 
школі з часу свого існування 
виробнича бригада з кожним 
роком владно укріплювалась, 
утверджуючи себе як одну з 
найефективніших форм тру
дового виховання школярів.

Найбільш важким у її робо
ті був час, коли програмою 
передбачали мало годин на пра
цю. В школі самі знайшли ви
хід — ввели факультативи. 
Але вчителі — Дементій Гри
горович Черниш і Галина Па
насівна Григор’сва — ніколи і 
словом не обмовились про 
переобтяженість роботою та 
ще й на громадських засадах.

Традиційне запитання «Скіль
ки ваших минулорічних ви-
пускників пішло у сільське 
господарство!» не сподоба
лось Івану Гуроличу Ткаченку.

— Всіх, чомусь, цікавить 
саме це питання, ніби сільсь
ким учням немає більше ін
шого шляху, як не в колгосп
не виробництво. Так, як місь
ким — у промисловість.

Він не хотів ним самим 
правдатнсь», мовляв, мало 
пускників залишилось у селі, 
виакн. У богданівському колгос
пі «Родина» значну частину ке
рівних посад і провідних профе
сій займають випускники 
школи. Багато їх залишилось 
і з минулого випуску.

Іван Гурович застерігав 
неправильної думки, яка

Якось до директора в кабі
нет зайшла Галина Панасівна 
Григор’єва.

— Я до вас порадитись 
прийшла, — мовила вона.

— Відносно чого?
— Відносно Миколи Б.
Директорові вже не раз до

водилось чути це прізвище, 
тому він не здивувався.

— А ви не цікавились, ким 
він хоче стати! — запитав у 
вчительки.

— Говорить, що слідчим.
— То ж давайте доручимо 

йому виготовити карту сіво
зміни. . Хай тренує пам’ять. 
Вона слідчому ой як знадо
биться.

Так I зробили, і що ж? Мико
ла не тільки її оиготовпв. Він 
вивчив на зубок, як кажуть, сі
возміни всіх десяти полів. Дисци
пліну і успішність набагато по
кращав. А і’чител! зайвий раз пе
реконались, що людина вихову
ється на дорученнях. Що свіжий у 
пам'яті був випадок із колишнім 
бригадиром виробничої бригади 
Миколою Вурсалом. Йому, як чле
ну агрогуртка. запропонували 
скласти каріу грунтів навчально- 
дослідної ділянки. Із завданням 

• він справився успішно. Але о 
атестаті з хімії мав четвірку. За
те, коли складав вступні екзамени 
до Херсонського сільськогосподар
ського інституту, куди його по
слав колгосп, його знаннями з аг
ротехніки зацікавились викладачі 
провідних спеціальностей.- Зараз 
Микола вже закінчує цей пуз. 
Але о колгосп, мабуть, не повер
неться, бо пропонують йому зали
шитись там для наукової роботи.

погоді врожай було 
По 400 центнерів з 
брали учні із своєї 
премію колгоспу одержали 
та восьмий клас, шо стали 
шими в змаганні.

Так було і з кукурудзою, 
теж уродила добре по 55,5 
пера в зерні. 
ДНІ. а 
нові.

За таку роботу комітет ком
сомолу багатьом комсомоль
цям виніс подяки із занесен
ням в особову справу, нагоро
див похвальними грамотами.

Тут уже так заведено, що 
участь школяра у навчально- 
виробничій бригаді береться 
за основу при видачі комсо
мольської характеристики. То
му ніхто із богданівців не має 
оцінки «три» з предмета «пра
ця».

і зі- 
Лле 

СЬОМІ 
пер-

Вона
... __ цент-

Зібралн її за два 
потім допомагали колгос-

Минулого року колгосп «Ро
дина» закупив у НДР новий 
сорт кормових буряків «Ель- 
ма-1». Насіння було дороге і. 
дефіцитне. Довго не думали, 
кому доручити його долю.

— Учням, — зійшлись на 
одній думці.

З усіх земель ЛогчлнІвськнГі кол
госп . «Родина», мабуть, тільки 
54-гектарна ділянка, яка Імену
ється учнівською, найбільше по
звав спокою І плітку, і взимку. 
Що, здавалось би. можна робити 
на ній зараз? А учні знаходять. 
Як не щити розставляють для сні
гозатримування. то просто прихо
дять туди подивитись.

— Не повезло нам із «нмовнмн 
канікулами. — із сумом говорить 
помічник бригадира, дев’ятиклас
ниця Тоня ІІІколаєнко. — Спеці
ально не п'іанупалн ніякої робо
ти, щоб повністю зайнятись сні
гозатримуванням. Так на тобі — 
сніг той. що був, розтав.

А поки поле все-таки спить, 
у школі ні на хвилину не за
тихають розмови про нього. 
Зараз складається план робо
ти виробничої бригади, уточ
нюються сівозміни, в а гро ка
бінеті проводяться досліди, 
аналізи грунтів. У кабінеті ме
ханізації — вивчення вузлів і 
схем машин.

Напружена нині пора 
школі.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
Спецкор «Молодого кому
нара». .
с. Богданівна 

Знам’янського району.



27 січня 1070 року
Микола СТОЯН

(Закінчення. Початок в газеті за 
24 січня ц, р.).

„Молодив ноиупар

На фото: хліб-сіль — до
рогим гостя^; секретар Оде
ської обллрофради О. М. 
Снрцов передає пам’ятний 
сувенір кіровоградцям.

Фото Ю. ЛІВАШННКОВА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 27 січня. Перша 
програма. 12.00 — Кіножурнал 
то художній фільм «Вогонь, 
вода і мідні труби». (Кірово
град). 18 ЗО — Ленінський уві-

4 стор.
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2.

м. Кіровоград, еул. Луигчарського, 56 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35» 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

»МОЛОДОЙ КОММУНАР» — оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, р. Кировоград.

ДІТИ люблять труд. Вони залюбки са
дять квіти й дерева, і вишивають, і 

щось майструють. А як у вихованні лю
бові до праці допомагає книга, опові
дання, казка! Прочитайте своїм малю
кам казку «Дідова дочка і бабина доч
ка» і ви побачите, що захоплю« дітей...

Між малим і великим ніколи не зник
не нерозривний зв'язок.

У нашому селі споруджена трипо
верхова школа, і в її будівництві брали 
участь і учні.

В сусідньому селі над берегами річки 
посаджено верби, вільхи, осокори, мо
лод; деревця стали на захист своїй од
вічній подрузі — воді. Садили їх і уч
ні, і дошкільнята. Так, вони рученятами 
притримували деревця.

У районному центрі споруджено ста
діон. Там теж трудились учні.

Великий труд входить у життя. І то
му недарма останнім часом у школах 
■се гучнішас розмово про професії, і 
в тій розмові все активнішу участь бе
руть також батьки.

Те без них хіба й може бути така 
розмова? Бо від вас, батьків, теж зале
жить вибір професії уч
нями, нашими дітьми.

Звернуся знову до 
красномовних прикладів. 
Дав я дітям написати 
письмову роботу на 
тему: «Мої батьки». У 
можній із них звучала гордість за працю 
своїх батьків. Ось одна із них:

«Я працював улітку біля комбайна. 
Біля соломокопнувача. По змінах. За
гінку — дівчата, загінку — я і мій това
риш Володя. Недалеко від нас, там, 
де повертав комбайн, скошував окремі 
стебла мій батько. Бувало, що стебел 
залишиться й десяток, а він зріже їх, 
візьме у руки, а потім і кине на тран
спортер комбайна. Пшениця була паро
ва. Зародила по сорок центнерів з 
гектара.

Володя дивузався:
— Нащо лін ганяється за тими стеб

лами: Зерна ж на току гори!
Він но знає мого батька. Батько мені 

ноже: бережи, синку, кожне зернятко. 
Ми ж його виглядали ще у зимові дні, 
ми г ро нього думали, як мороз палив 
землю наше серце за нього боліло, як 
була спека, А тепер воно піде на тік, а 
з току — у млин, а з млина — у печі, 
нам же, людям...

Відходять сапки, коси, а поле лишає
ться, і я лишусь: у полі і зерно бе
регтиму, берегтиму, як батько, бо воно 
для людей...»

Знав я й батьків М. іншого учня. Від 
них доводилось чути таке:

— Хай мій син учиться! Рився я е 
землі цілий вік, хай син зазнає кращої 
долі!

Якщо говорити про слово «рився», 
то в наш час воно вкрай неправильне і 
до праці в полі не підходить.

Але вернімось до письмових робіт. 
Син М. слово в слово повторив думки 
батька. Так і написав про своїх батьків, 
що вони «рились» весь вік у землі, а 
він знайде собі чистішу і кращу ро- 
ботуї
ТЭОСЕНИ в степу пройшла велика бу

ря з дощем і снігом, геть полама
ла стебла гібридної кукурудзи. Прав
ління колгоспу попросило школу: допо-

можіть зібрати качани, комбайн нічого 
не може вдіяти.

Ми вийшли в поле. Зайняли класами 
ділянки. Десятому класові припала най
важча ділянка над яром, де ще й біг 
каламутний потік. Та всі працювали 
надзвичайно старанно. Я й допомагав 
ла/лати качани, і зупинявся позаду, щоб 
контролювати роботу. Все ніби було 
гаразд, та на одному рядку зрідка бу
ли незламані качани. Чий він? Набли
зивсь і побачив. І чомусь зразу згадлв 
батька цього учня, що все теж робив 
як-небудь, аби день до вечора...

Не заперечую, знову винятковий 
приклад. Але наголошую: де б ми не 
були, що б ми не робили, на нас пиль
но дивляться уважні дитячі очі, нас ді
ти повторюють, наслідують...

Якщо ти, батьку, механізатор — бе
режи трактор, сівалку, культиватор, 
комбайн. Хай син бачить на них чер
воний вимпел і чує про тисячні гекта
ри оранки і високі намолоти. Якщо ти 
вчитель —- твої уроки мають бути ціка
вими, щодня підносити дітей на нову, 
вищу сходинку. Якщо ти сієш у полі, 

  тб сій добірним зерном, ИвИИИИИВ сій у добре обробле-
пготмввж т»ї ну землю' Щ°б ке 6улоНА ТЕМИ МОРАЛІ просівів, щоб ниви да

рували людям щедрі 
ииииииивиивврожаї. Якщо ти бу

дівельник, споруджуй 
прекрасні будови.., І тоді тобою гор
дитимуться і твої син чи дочка, тоді 
й вони прагнутимуть наслідувати тебе 
у всьому. Якщо ти своїми справами 
залишиш добрий слід на землі, не сум
нівайся —- твої діти прагнутимуть теж 
залишити такий слід.

І гарний, чудесний слід. Нам, бать
кам, завжди треба звертати увагу на 
красу праці. Хто з нас не замилується 
новими будовами Кіровограда, Світло- 
єодська, Олександрії, зеленим оазисом 
у степу — хутором Надією? Зникають 
і в селах солом’яні стріхи, упорядковую
ться шляхи, у степах з’являються стави, 
на майданах — парки, палаци куль
тури...

! хай у всьому тому поруч з нами 
будуть і діти.

'3> УСЬОГО, г.ро що ми говорили, ви- 
пливає ще одне — у взаємовідно

синах батьків і дітей повинні панувати 
дру?кба й довір’я. Всі дуже добре зна
ють, що для людини немає нічого 
більш принизливого, ніж недовір’я. Во
но дуже ображає й дитину,

У маленької першокласниці Олі мама 
працює у ланці. Часу в неї мало. Я 
бачу, як Оля йде до магазину, купить 
і хлібину, і цукру, і все, що потрібно.

А в семикласника Петра батько їздо
вий. Батько сем і до магазину, і на 
пошту, і в ремонтну майстерню. Так і 
каже:

— Ото, як я зроблю, то буде зро
блено!

— У вас же син є, багато к він міг 
би вам допомогти,

—Е-е! Йому тільки доручи!,..
Треба вірити в світло душі дитини < 

давати й щось посильне —- • роботу, й 
доручення. Довір’я, віра окриляє і до
рослих, і дітей...

Бетьки і діти... Складні у них взаємні 
стосунки. Далеко не про всі ми розпо
віли, звертаючись із своїм словом до 
батьків. Треба пам’ятати завжди, що
хвилини, що поруч нас — діти. Уважні, 
добрі наші діти. Потрібно зробити все, 
щоб виростали вони, як той колос, ба
гатий на зерне, як те сонце, щедре на 
світло, як ті еесни, ласкаві на тепло.

верситет МІЛЬЙОНІВ. (М). І9.С0 
— «Золоті ключі».- (Львів). 
19.40 — Фестиваль театральних 
колективів. Вистав« Кірово
градського ггузично-драматпч- 
иого театру ім Кролівницько
го «Украдене щастя». (Кіро
воград). 21.40 — Художній 
фільм «Вогонь, вода і мідні 
труби». (Кіровоград).

Друга програма. 19.40 — Те
лефільм «Родом звідси». (К). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — «знайомтесь, Донець
кий оперний». (Донецьк).

СЕРЕДА, 28 січня. Перша 
програма. 12.60 журю.л

Святковість вечора, 
присвяченого передачі 
республіканської ленін
ської естафети культури 
кіровоградцям від Оде
ської області, відчувала
ся в усьому: в гарно 
оформленій сцені, в та
муючій тиші золу і на
віть у щирих посмішках 
учасників цієї знаменної 
події.

Урочисту частину вечо
ра відкрив голова облас
ної ради професійних 
спілок Д. Т. Жмак. Він 
запросив до президії 
представників від Оде
ської області, і вже на
ступної хвилини місце за 
трибуною зайняв секре
тер Одеської облпроф- 
ради О. М. Сирцов.

Олег .Миколайович повідо
мив, що ленінська естафета 
культури побувала на Оде
щині в 210 клубах, 203 біб
ліотеках, 3000 червоних кут
ках.

Наприкінці виступу він 
передав своїм сусідам 
символічний подарунок 
— сувенір «лайнер». 
Мовляв, щасливого вам

та художній фільм «Чисті пру- 
д.і», (Кіровоград). 18.00 — Кі- 
нолепініана. «Товариш Іллі
ча — «Міха». (Кіровоград). 
18.20 — Торжество ідей лепі- 
ьіоіу. (К). 18.10 — Показує
рейдова. (Кіровоград). 18.55 — 
Кіножурнал та художній фільм 
"«Чисті пруди». (Кіровограді.
20.25 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 20.35 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — Україн
ська кіноланорама. (К). 22.35 
— «Піепі Дунаевсьхого в кі
но». (К). 23.15 — Тслепісті. (К).

ЧЕТВЕР, 29 січня. Перша 
програма. 12.00 — Телефільм

ЕСТАФЕТИ
плавання в ювілейному 
році', дорогі кірово- 
градці.

Від кіровоградських 
працівників культури ви
ступив секретар обл- 
профради Л. О. Руголь.

Він розповів про минуле і 
сьогодення нашого краю, 
проілюструвавши свій виступ 
цікавими цифрами і факта
ми. Так. зокрема, говорячи 
про любов кіровоградціп до 
Ілліча, Лей Олександрович 
навів приклади, що о області 
нараховується 56 пам’ятників, 
вождеві, один Із наших рай
центрів носить його ім’я.

Йдучи назустріч Ленін
ському ювілею, в клубах, 
бібліотеках, лекторіях було 
прочитано 40 тисяч лекція, з 
них 14 тисяч — на ленінську 
тематику.

Доповідач згадав кращі • 
колективи художньої само
діяльності, які вже стали ві
домі далеко за межами на
шої області.

Після виступу Л, О, 
Ру.голя представникам.’ 
Одеської області кіровр- 
градці вручили на знак 
дружби і поваги подару
нок — погруддя В. І. Ле
ніна.

Лист-звернення праців
ників Кіровоградської 
обллрофради до культ-

працівників області зачи
тав директор обласного 
Будинку художньої само
діяльності М. €. Кубряк- 
Ський.

Після невеликої перер
ви на сцені обласної фі
лармонії розцвівся букет 
багатобарвної програми 
самодіяльних митців Кі- 
ровоградщини.

Цейвечір був; як фраг
мент із складного і ве
личного твору, приуро
ченого славному 100-річ- 
чю з дня народження 
В. І. Леніна.

В роботі урочистої час
тини вечора взяли участь 
секретар обкому КП Ук
раїни Н. П. Сухаресська, 
заступник голови облви
конкому Д. С. Сиволап, 
завідуючий відділом про
паганди та агітації обко
му партії О. К. ГІіскунов,

В; ГОНЧАРЕНКО.

КАЛЕНДАР 
ІГОР 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

директорату чемпіонату, яке 
відбулось туг.

Команди СРСР, Швеції, 
ЧССР, Фінляндії, НДР І 
Польщі розіграють першість 
світу в два кола. Календар 
передбачає до трьох ігор па 
день — о 12.00, 16.00 І 19.00 
(за місцевим часом). У пер
ший день чемпіонату зустрі
нуться Фінляндія — СРСР, 
Швеція — НДР, Польща — 
ЧССР.

Далі календар виглядить 
тпк: 15 — СРСР — НДР, 
Фінляндія — Польща, Шве
ція — ЧССР. 10 — День від
починку. 17 — СРСР — ПоЛь.

СТОКГОЛЬМ. (ТАРС). 
Чсмпіоват світу з хокея від
криється 14 березня на сток
гольмському стадіоні «ІОхай- 
несхоф» зустріччю команд 
СРСР і Фінляндії. В за
ключній грі чемпіонату, на
міченій на ЗО березин, зу
стрінуться команди СРСР і 
Швеції.

Рішення про порядок про
ведення чемпіонату світу бу- 

1 до прийнято на засіданні

ща, НДР — ЧССР, Швеція
— Фінляндія, 18 — ЧССР -« 
СРСР. 19 — Фінляндія •«. 
НДР, Польща — Швеція» 
20 — ЧССР — Фінляндія, 
СРСР - Швеція. 21 - НДР
— Польща. 22 — ЧССР
Польща, НДР — Швеція’. 
СРСР — Фінляндія. 23 -4 
Вільний день. 24 — Польща 
-Фінляндія, НДР — СРСР*, 
ЧССР — Швеція, 25 — Поль* 
ща — СРСР, ЧССР - НДР» 
28 — Фінляндія — Швеція, 
27 — СРСР — ЧССР. 28 -т? 
НДР — Фінляндія, Швеція 
77„ЦОЛІ>ща’ 29 “ Польща -я» 
НДР. зо _ Фінляндія -
ЧССР, Швеція - СРСР.

Редактор В> ПОГРІБНИЙ,

-ЗатсмісвІ пікир.» (І та II се
рії). (Кіровоград). 18.00 — Для 
дітей «Пролісок». (Кірово
град). 18.30 — Ленінський уні
верситет мільйонів. (М). Ю.ОО
— Програма «Час». (М). 19.30
— Для молоді. Телевізійний 
журне* «Обрій». (Кіровоград). 
20.00 — Міжнародний огляд. 
(К). 20.30 — Кольорове телеба
чення: чемпіонат СРСР з хо
кей: «Динамо» (М) — «Спар
так» (М). 21.45 — Телефільм 
«Затемнені вікна» (І та II се
рії). (Кіровоград).

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4
}ЧНІВІ из однорічні, двохрічіїі курс» іракторіїстів-мпшк- 
вістів широкого профілю і трактористів з 6-м’сячипм сіро, 
ком павчания.

На двохрічпі курси іракторнсгів-машиністів широкого 
профілю приймаються юнак» 1 дівчата у віці під 15 років 
і 0 місяців, в па однорічні курси — у піці від 17: років з 
освітою 8, 9, 10 класів,

Для вступу в училище необхідно подати тоні доку
менти:

1. Заяву на ім’я директора.
2. Направлення з радгоспу чи колгоспу.
3. Свідоцтво про освіту.
■1. Свідоцтво про народження чи паспорт.
5. Характеристику із школи.
6. Довідку про. стан здоров'я.
7. Довідку з місця проживання.
8. Довідку про склад сім’ї.
9. б фотокарток розміром Зх-1 см.
Заяви з документами прнймдються щоденно.
Початок занять з 15 березня, І версспя і з 15 листопада 

1970 р. в міру комгїлсктувяпня »пвчплшіих груп.
Зараховані в училище забезпечуються: трьохразовим 

безплатним харчупинпям, стипендією в розмірі 10 карбо
ванців па місяць, сімейним 20 кирбонапців на- місяць 
спецодягом, постіллю

Адреса училища: село Іпгульськв Устшіівського району 
Кіровоградської обласії.

_____________________________ ДИРЕКЦІЯ.
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