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ДЕНДРУЖБИ НАРОДІВ
На відзнаку 50-річчя утворення Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік Президія Верховної Ради 
СРСР встановила орден Дружби народів для наго
родження за великі заслуги у зміцненні дружби і 
братерського співробітництва соціа.тісіишнх націй 
і народностей, за значний вклад в ехонсмічинй, со
ціально-політичний і культурний розвиток Союзу PCP 
і союзних республік.

Статут і опис ордена Дружби народів публікуються 
в центральних, республіканських і обласних газетах.

(ТЛРС).

ПРО ВСЕСОЮЗНІ______________
комсомольські ЗБОРИ

„Ударною працею “ 
і відмінним навчанням 
ознаменуємо вирішальний 
рік п’ятирічки“

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло постанову про прове
дення з 25 по 28 грудня 1972 року в усіх первинних 
комсомольських організаціях Всесоюзних комсо
мольських зборів з порядком денним «Ударною 
працею і відмінним навчанням ознаменуємо вирі
шальний рік п’ятирічки».

На Всесоюзних комсомольських зборах будуть 
обговорені завдання кожної первинної комсомоль
ської організації, які випливають з документів уро
чистого засідання Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, Верховної Рздн 
СРСР і Верховної Ради РРФСР на ознаменування 
50-річчя СРСР.

У постанові підкреслюється, що комсомольські 
організації промисловості, будов, транспорту, кол
госпів і радгоспів, науково-дослідних організацій і 
конструкторських бюро, торгівлі і сфери обслуго
вування повинні розробити конкретні заходи по 
розгортанню бойового соціалістичного змагання се
ред комсомольців і молоді, взяти соціалістичні зо
бов’язання на 1973 р. — вирішальний рік дев'ятої 
п'ятирічки.

У комсомольських організаціях навчальних закла
дів визначити на комсомольських зборах конкретні • 
завдання учнів і студентів у боротьбі за глибокі й 
міцні знання, підвищення ідейно-політичного рівня, 
активну участь у науково-технічній творчості і су
спільно корисній праці.

Збори повинні бути відкритими, проходити в об
становці діловитості і високої вимогливості, критич
ного ставлення до недоліків.

Бюро ЦК ВЛКСМ зобов’язало ЦК ЛКСМ союзних 
республік, крайкоми, обкоми, окружкоми, міськко
ми, райкоми комсомолу забезпечити проведення 
комсомольських зборів на високому організаційно- 
політичному рівні.

Всесоюзні комсомольські збори повинні послужи
ти дальшому організаційно-політичному зміцненню 
кожної первинної організації ВЛКСМ, сприяти ус
пішному проведенню всесоюзного фестивалю ра
дянської молоді, розвиткові трудової і громадсько- 
політичної активності юнаків і дівчат, вихованню їх 
в дусі радянського патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму, мобілізацї всієї радянської мо
лоді на виконання рішень XXIV з’їзду КПРС.

ЦК ВЛКСМ висловив тверду впевненість у тому, 
що Всесоюзні комсомольські збори з иовою силою 
продемонструють монолітну згуртованість комсо
мольців, радянської молоді навколо рідної Кому
ністичної партії, її ленінського Центрального Комі
тету. Комсомольці, псі радянські юнаки й дівчата, 
беручи участь у всенародному русі за втілення в 
життя рішень історичного XXIV з'їзду КПРС, озна
менують 1973 рік — вирішальний рік п’ятирічки — 
новими трудовими перемогами і успіхами в на
вчанні.

ПОСТАМЕНТ 
ШАНИ «МК»

Ольга Гусар, майстер ма
шинкою доїння комсомоль
сько-молодіжної бригади 
колгоспу «Шлях Леніна* 
Опуфрнвського району.

На початку року члени ко
лективу дали слово: надоїти 
від кожної корови ЗІ 50 кіло- 
ірамів молока. Дівчата до
тримали його. Ще вищих ру
бежів досягла комсомолка 
Ольга Гусар. На два тижні 
раніше від наміченого стро
ку вона рапортує: соціаліс
тичне зобов’язання викопа
но. На кожну корову на
доено 3300 кілограмів мо
лока.

Включившись у Всесоюзне 
соціалістичне змагання тва
ринників, Ольга Гусар зобо
в’язалася у першому півріч
чі наступного року надоїти 
від кожної закріпленої за 
нею корови по 13Э0 кілогра
мів молока. Вона викликала 
на змагання комсомолку 
Надію Костюченко.
Фото 10, ЛІВА ШИНКОВА.
гг.-пг.------  . ■ .<■ акт.*-

ВОНИ ДОТРИМАЛИ СЛОВА

Нині ва фермах області переглядають виробничі зобов'язання, беруть підвищені, 
вишукують резерви підвищення продуктивное!і громадського тваринництва. Попере
ду в соціалістичному змаганні на честь 50-річчя СРСР за успішне завершення планів 
другого року п'ятирічки — молоді дсяркн-трнтисячннці. Сьогодні ми знайомимо з їх 
іменами.

Ось ті, хто одержав від кожної із закріплених корів понад 3000 кілограмів 
молока:

НА ЧЕТВЕРТУ ТИСЯЧУ
Марія Дзіна — колгосп імені Чапаева Добровеличківського району — ЗБ90 кг. 
Надія Говорун — колгосп імені Ульянова Голованівського району — 3887 кг. 
Валентина Книжник — колгосп імені Орджонікідзе Новгородківського району — 

3826 кг.
Галина Цвігун — колгосп імені Ульянова Голованівського району — 38С8 кг. 
Марія Панченко — колгосп імені Чапаева Добровеличківського району — 3744 нг. 
Валентина Гапеєва — колгосп імені Чкалова Новомиргородського району —- 3743 кг. 
Катерина Косюг — колгосп імені XX і І з'їзду КПРС Добровеличківського району —• 

3686 кг.
Віра Журавпьова — колгосп імені Орджонікідзе Новгородківського району — 

3464 кг.
Лідія Коновал — колгосп імені Ульянова Ульяновського району — 3464 кг. 
Валентина Парахонько — колгосп імені Шевченка Голованівського району —- 3434 кг. 
Віра Ліханова — центральний зідділок Кіровоградської обласної наукової сільсько
господарської дослідної станції — 3400 кг.
Варвара Пахомова — колгосп «Перша травня» Маловисківського району —• 3378 кг. 
Галина Савченко — колгосп «Мир» Гайворонського району —• 3350 кг,
Марія Мірошниченко — колгосп «Перше травня» Маловисківського району —- 

3332 кг.
Лідія Ховрящун —- колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 3316 кг.
Галина Ємельянцева — колгосп імені Калінінз Добровеличківського райок у —- 

3260 кг.
Катерина Пономаренко —- колгосп імені Чапаева Добровеличківського оайону —- 

3240 кг.
Надія Баланюк —- колгосп імені Ульянова Голоеаніва кого району — 3215 кг.
Віра Каплун — центральний відділок Кіровоградської обласної наукової сільсько

господарської дослідної станції — 3160 кг.
Олена Дубограй — колгосп імені Ватутіна Вільшанського району — 3120 кг. 
Надія Москаленко — колгосп імені Леніна Долинського району — 3083 кг, 
Олександра Бабенко — колгосп імені Суворова Еобринецького району -- 3082 кг. 
Валентина Жук — колгосп «Путь Ильича» Знам’гнського району —- 3050 кг..
Любов Бублик -— колгосп «Шлях до комунізму» Добровеличківського району — 

3031 кг.
Олена Бочкарьова — радгосп «Червоний землероб» Бобринецького району — 

3026 кг.

FE3EFBII 
ГЕ ШШ III

Кинірильнии ре.п.інг дета
лей двигунів С.ИД-14, за який 
приймався моїорчремччгний 
цех, — складна і підіювідаль- 
на справа. Рік тому комсо
мольці і молодь оголосили тут 
иін рекламаціям. 11а відкри
тих комсомольських зборах 
вирішили ДООІіТІІСа високої 
якості ремонту, забезпечити 
перевиконання річною плану, 
на честь 50-річчя СРСР відре
монтувати додатково понад 
сто двигунів.

Значний вклад у досяіиония 
успіхів »клали раціоналізато
ри, ЯКИХ ОЧОЛИВ іНЖСііер-ТСХ- 
нолог Є. П. Чередниченко. Бу
ло сконструйовано нову миііпу. 
машину ЛіічРЗ, що значно від
різняється від старої: виготов
лення її коштує о 5 разів де
шевше, а продуктивність п 13 
разів вища. Лише економія 
електроенергії від використан
ня машини стаиошпь / тисяч 
кариоааншв за рік.

Більшість молодих вироб
ничників розпочали здавати 
продукцію з першого пред'яв
лення. Гож результати не за- 
оарн.інся. За третій квартал 
відремонтували 44S двигунів, 1 
відправили їх колгоспам t 
радгоспам на HS штук оільиіе, 
ніж намічалося планом. Що
дня ремонтуємо зараз 10—11 
двигунів, при плані 7»

Ми горді тим, то внесли 
свій вклад в успіх колекти
ву — напередодні свята ват 
завод нагороджено Ювмсйннм 
Почесним Знаком 11K КПРС» 
Президії Верховної Ради 
СРСР. Ради Мінісірів СРСР, 
та ВЦРПС.

М. ТЮТ 10НИК» 
майстер Кіровоград
ського ремзаводу 
«Сільгосптехніки».

ЗМІНА
ЗА ЗМІНОЮ
На ударній комсомольській будові По- 

бузького нікелевого заводу поруч із- до
свідченими будівельниками трудяться 
учні професійно-технічних учНЛНЩ об
ласті.

Всього тих, хто приїхав на ударну 
комсомольську будову за направленням 
обкому комсомолу — 195 чоловік, з 
п’яти професійно-технічних учнлиіц об
ласті. Щоранку, перед початком ро
бота па загальній лінійці оголошували
ся підсумки минулого робочого дня з 
врученням перехідного Чернового пра

пора за 1-е місце. Червоних вимпе
лів — за друге і трете.

Кілька днів тому були підбиті оста* 
точні підсумки. В сошалістпчиому змач 
ганні перемогу одержали учні Кірово« 
градєького ПТУ № 2 (їм вручено Чер
воний прапор), Ульяновського. ПТУї 
№ 11і, та Знам'янського ПТУ № 3 (вру« 
чено Червоні вимпели за друге та трете 
місця).

С. МЕЩЕРЯКОВ, 
начальник штабу комсомольської бу
дов» ПНЗ.
На фото: майстер виробничого на* 

вчання Кіровоградського МПТУ № 2 
В. 1. Ковальчук (справа) пояснює зав
дання учням — Б. Вороні. П. Кузьмо
вичу. В. Качуренку.
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ОДИН З ВАЖЛИВИХ 
НАПРЯМКІВ НОГІу В 
ТВАРИННИЦТВІ — ВДО
СКОНАЛЕННЯ ОРГАНІ. 
ЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІС
ЦЯ. ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЙОГО ВЕДЕ ДО ЗНАЧ. 
НОЇ ЕКОНОМІЇ ЧАСУ.

2. ЧИ ПОТРІБЕН м стерсженпя 
і на молочното

варних фермах' 
колгоспу «Дру- 
>кба> Знам’яи- 
ського району 

К0РМ0В03У? :=
що гуг дуже 

багато простоїв. У доярок і скотарів — 8—10, у трак
тористів — 16—17 відсотків часу зміни. Причини 
простоїв — різноманітні. Тракторист, наприклад, про
стоює, очікуючи, доки навантажать причеп, скотар, 
доярки чекають, коли роздадуть корми і можна буде 
прив'язувати та доїти корів.

Звичайно, на фермах найбільші резерви часу в ор
ганізації годівлі худоби. Вирішальне значення має 
принцип поточності, тобто доставка кормів від місця 
зберігання чи переробки, а зелених — прямо з поля в 
годівниці без проміжних перевалок.

В цьому ж колгоспі на молочнотоварній фермі тре
тього відділку зелену масу з-під комбайнів доставля
ли на ферму тракторним причепом, скидали на кормо
вому майданчику, а скотарі вилами навантажували її 
на вози, в тамбурах корівників вручну розвантажува
ли, потім доярки вручну підносили зелену масу в 
стаціонарний кормороздавач ТВК-80, а в корівнику 
№ 3, де є центральний кормовий проїзд, видами роз
носили по годівницях!

Таким чином, поки корм дійде до тварини, його перекла
дають 3—4 рази. За такої організації праці тваринники не
продуктивно затрачають робочий час. перевантажу очи на 
одну корову за міспць понад 0 тонн кормів.

Щоб ліквідувати ці недоліки, правління колгоспу придбало 
2 тракторні кормороздавачі — ПГУ-ІОК. їх використовують 
п господарстві для перевезення І роздавання силосу, подріб
неної зеленої маси, сіни, жому, цукрових буряти у типових 
приміщеннях з центральним кормовим проходом.

При застосуванні кормороздавача відпала потреба 
в кінних підводах, скоротилася кількість перевалок 
кормів, полегшилась праця доярок, було вивільнено 
трьох скотарів. Протягом року затрати праці скоро
тилися на 1095 людино-днів, зекономлено 4320 карбо
ванців. ‘
ДУЖЕ багато часу витрачається па одержання і 

підготовку до згодовування концентрованих кор
мів. Краще, коли запас кормів розміщують у тому ж 

. приміщенні, де і згодовують. А якщо доводиться їх 
підвози ги, треба, щоб едерясував і підводив концен- 

І трати для всього поголів’я приміщення кормовбз. Ні- 
I ' куди не годиться, коли всі доярки і телятниці одно* 
І часно ходять за концентратами і простоюють у чер- 
З гах. Ця неправильна практика застосовувалась па 

другій молочнотоварній фермі відділку № 3; Доярка 
сама одержувала концентровані корми, готуатла пій
ло, розносила по годівницях. На одержання, достав
ку, приготування концентрованих кормів вона шо^ня 
затрачала більше тридцяти хвилин.

Підготовку і роздачу концентрованих кормів кра
ще проводити централізовано. Так, у колгоспі «Путь 
Ильича» Знам’янського району пійло розвозять боч
кою, яка змонтована па шасі тракторного причепа. 
В бочку з водою засипають концентрати; згідно скла
деного зоотехніком раціону. За допомогою електро
двигуна в рух приводиться вмонтований в бочку 
шнек, який рівномірно розмішує концентрати. Приго
товлене таким чином пійло розливають в спеціальні 
чани, з яких кожна доярка роздає його тваринам. Та- 
ке удосконалення організації робочого місця значно 

І полегшило працю доярки.
1 у ЗГАДАНОМУ колгоспі «Дружба» і багатьох інших кол- 

госпах на молочнотоварних фермах поширене, так тване, 
змішане доїння, коли доярка одночасно доїть корів апара
тами і вручну. Так, майстри машинного доїння корів О. Жил
ко, С, Смирнова доїли вручну 47—34 відсотків закріплених за 
ними корів. При такій організації праці у доярки мало часу 
лишалося для спостереження за роботою апар.пів. Апарати 
перетримують на вим'ї, коропи звикають до повільної віддач! 
молока, в них розладнуються умовні рефлекси, виникають 
мастити. Поступово такі корови стають непридатними для 
машинного доїння.

Змішане доїння здебільшого там, де на фермі немає 
потрібної кількості апаратів. За дояркою закріплює
ться 1—2 апарати, а молодь, яка приходить па ферму, 
після закінчення курсів майстрів машинного доїння, 
здатна працювати з 3—4 апаратами.

Тому необхідно за дояркою закріплювати 3—4 доїльних 
апарати. При цьому потрібно звертати особливу увагу на 
техніку доїння. Спочатку доярка підготовляє першу коропу 
І ставить під неї перший апарат. Потім готує третю корову 1 
ставить під неї другий апарат, потім — третій під п'яту 
корову, І так далі через одну корову. Поставивши всі апара
ти, доярка підготовляв другу корову, знімає апарат з першої 
корови, перекладає кришку на запасне відро, уже поставлено 
до другої корови, І становить апарат під другу корову. Вслід 
за цим доярка виносить молоко від першої корови в прохід 
і виливає в піддійнич.

Слід відмітити, що при використанні молокопрозо- 
да' робота буде значно спрощена і полегшена. Вивіль
нене відро доярка переносить до четвертої корови. 
Далі іде підготовка четвертої корови, знімається апа
рат з третьої корови і ставиться під четвергу. Гак 
само, як першої і третьої, доярка проводить доїння 
п’ятої корови і ставить апарат під шосту і т. д. Як- 
іцо ж з якихось причин у групі буде кілька корів, які 
треба доїти вручну, ця робота має виконуватися до 
або після машинного доїння.

Використання 3—4 апаратів полегшить працю май
стра машинного доїння, вивільнить його від ручної 
праці, більше часу лишиться па підготовку тварини 
до доїння, а також на машинний роздій ■ корів і 
контролю за роботою апаратів,

П. ПОНОМАРЕНКО, кандидат сільськогос
подарських наук, Д. СМАГЛЮК, наукові спів
робітники Придніпровського відділення Україн
ського філіалу НДІ праці.

ГОДИННИК

МАМИНІ
ПИРІЖКИ

Г1 АХЛО осінню,
* 1 То посміхалось, 
то супилося сонце. 
Під ноги стелилося 
листя.

ОПЛАЧЕНИЙ БОРГ
I ,    НАРИС —_____

Випускник« з Живанівської 
вперше йшли а райком комсо
молу. Були жарти, сміх. Кот
рась з дівчат занепокоїмо ска
зала:

— Досить пустувати. Скажіть 
краще, питатимуть про що?

Алла НІколеико, паї'Ібойові- 
ша, озвалась:

— Статут усі знаємо. Історію 
комсомолу. А якщо запитува
тимуть, чи підете на заклик 
комсомолу...

— На ферму?
— Можливо, й на ферму.
— А як скажуть тобі, Алло, 

щоб на трактор?
— На трактор?
Розмова в райкомі була щи

рою, теплою. Аллу НІколеико 
запитали про обов’язки комсо
мольця. Назавжди залишили
ся п пам'яті слова першого 
секретаря райкому комсомолу 
Адама Коротчеика, коли він 
вручав комсомольський кви
ток. «

— Вітаю Алло! Бюро райко
му комсомолу г подівається, 
що ім’я комсомольца виправ
даєш з честю і будеш <і гною 
члена Спілки.

Алла годі ке думала, ким 
бути. Проте хотілося піти десь 
на найважчу роботу. З шко
лою вже було вирішено: за
кінчити вісім класів, йтн пра
цювати. Навчання продовжу
ватиме у вечірній школі. Тре
ба мамі допомагати. І вже 
одинадцять класіз закінчила 
саме так. Зараз Алла гово
рить:

— Батьки нас ростили, ми 
їм зобов'язань

ї мені пригадалася легенда 
південних народів. У ній мова 
про тс. як зустрів сусід сусіда, 
що міс шість КЛІбіІН.

— «Навіщо скільки?»
— «Дві мені з дружиною»,-« 

ВІДПОВІВ.
— «А ще?»

— «Дві хлібини позичу 
тям».

— «А ще ді»<?»
— «Віддам борг своїм бать

кам»...
Глибокий зміст закладено у 

цьому діалозі, ми завжди » 
боргу перед батьками,

Алла НІколеико спершу 
пішла на ферму доглядати те
лят. Там мати, Марія Захарів
на, працювала дояркою. Все 
було добре. Мама підказувала 

доньці, як доглядати тварин, як 
їх розуміти. І раділа — дочка 
поряд.

Одного разу Алла батькам:
— Поїду на курси тракто

ристів.
Від такої несподіванки Ма

рія Захарівна слова не змогла 
вимовити.

За путівкою райкому поїха
ла на рік у Бобринецьке учи
лище механізації, здобула 
спеціальність тракторист я-.міі- 
шииіста широкого профілю,

— Змирилася Л мати, <— 
сміючись розповідає Алла. •- 
Було приїду па вихідний до
дому, то ще з вулиці чую, як 
пиріжки з варенням 1 повид
лом пахнуть. То мама ними 
зустрічала мене. Я їх дуже 
люблю.

СІМЕЙНА
ВЕЧЕРЯ

ІЦе за життя батька Алла 
подорожувала. Двадцять днів 
чекали вдома на її повернен
ня. Марія Захарівна вже очі

видивилася. Тільки дєсь щось 
шерхне — до вікна.

— Пожди. Мабуть, зустріча
ють добре, от і гостить дов- 

ді- го. — Це батько, Федір Мико
лайович.

А цього дня материне серце 
не помилилося. З-поза ранку 
Марія Захарівна поралася на 
кухиі. А батько*.

— Ти що, пиріжки з варен
ням готуєш?

— А вже ж.
— Думаєш сьогодні буде?
—• Сьогодні...
Так І сталося. Увечері, коли 

вже вся сім'я була вдома, по
стукала Алла у двері. Щзііно 
повернулася з Болгарії; Двад
цять днів перебувала у бол
гарських другарів — туристич
ну. путівку райком комсомолу 
виділив в нагороду за сум
лінну працю. Першого року 
нинішньої п’ятирічки Ім'я Ал
ли НІколеико стало відомим 
на весь район і в області: во
на виборола першість на ра
йонному конкурсі орачів. Не
забаром новий успіх — на об
ласному конкурсі знову не бу
ло рівних Аллі.

...Допізна сиділа за столом 
Сім'я Ніколенків. Алла при
гощала рідних привезеними 
гостинцями, роздавала сувені
ри. І текла схвильована рот- 
поаідь про зустрічі я коопера
тивах Толбухінського округу: 
з тваринниками, хліборобами, 
розповіла про солодкий бол
гарський виноград.

Мати посміхнулась. її добрі 
очі заволожнлись І по щоках 
покотилася гаряча сльоза щас
тя. А в серпі пригамувалась 
думка: «Не кожному випадає 
дака честь •— в іншу країну 
поїхати»...

СИНЯ ХУСТИНА
Редакція районного радіо-, 

мовлення одержала подання 
парткому і правління колгоспу 
імені Дзержинського про за
несення до Книги трудопої 
слави радіогазетн «Прапор 
Жовтня» ім’я Алли НІколеико, 
переможниці соціалістичного 
змагання на честь піввікового 
юзілею Батьківщини.

— Де ж з нею зустрітися? 
Зарисовку треба зробити, — 
запитали секретаря Парткому 
колгоспу Григорія Івановича 
Скрипку.

— О-о-оп у тому полі, над 
балкою. Там ячмінь сіють. Ди
віться трактора з білою кабі
ною. А з кабіни маячить счия 
хустина. То наша Алла.

Весняне сонце світило зрад
ливо. Вітер розгулював иа по
лі, пронизував наскрізь, ніс 
безупниу велетенську хмару 
пилюки. У кінці иивк дівчина 
зупинила машину. Легко зі
скочила на ріллю, дужою ру
кою поправила синю хустину. 
Посміхнулася. В очах барви 
степу, щастя.

—■Як сіється?
— Не зовсім добре. То звер

ху тільки присушило. Але 
сіять треба, бо пізно буде. Як
би не «Беларусь» — не знаю, 
як і сіяти, У найскладніших 
умовах ця машина ке підведе. 
Вже котрий рік на ній пра
цюю. Яку б роботу не вико
нувала, завжди мінчанам дя
кую, що таку універсальну 
машину зробити. Більше нічо
го не запитуйте. Треба поспі
шати. Зерно в землю про
ситься.

І вже майнула з кабіни си
ня хустина, Алла гукнула:

— Восени поговоримо, як 
урожай зберемо.

...Пахне осінню. Посміхне
ться, то насупиться сонце. Під 
ноги стелиться листя.

По тон бік Жііаанівив, над 
беретом молочнотоварна фер
ма бригади номер один кол
госпу Імені Дзержинського. 
Пораються біля худоби тва
ринники. Враз із-зз пагорбку 
вискочив «Беларусь». У ново
му причепі повно кукурудзин
ня. З білої кабін» трактора — 
привітчий усміх моєї знайомої.

— Як працюєтьсл? — гукаю 
дівчині.

— На п’-я-я-я-ть! — осінній 
вітер розтягує її слова. — Бу
ло б ще краще, якби оратн 
або сіяти... В по-о-о-о-ле ма- 
НИ-И-ИТЬІ

Незабаром Алла заїхала а 
тамбор розвантажити причеп. 
Тут вона розповіла про свої 
трудові дарунки ювілею.

Закінчилась кількахвилинна 
бесіда. Дивлюся, як все ро
бить трактористка просто, 
звично. Ось вона ппраоно сіп
нула за шнур. Заполцював мо
тор, випустивши сільця диму. 
І трактор рушив, скоряючись 
дівочим рукам.

Микола ЖИТНІЙ, 
член обласного літе
ратурного об'єднан
ня.

с. Живанівка
Комлапіїзського району.

ПРИ УТВОРЕННІ Союзу PCP Кому
ністична партія керувалася прин

ципами соціалістичного інтернаціо
налізму, інтересами забезпечення 
перемоги соціалізму. Наша країна 
покликана була стати революційним 
авангардом людства, прокласти 
шлях до соціалізму, дружби і бра
терства народів, зробити усе мож
ливе для прискорення революцій
ного оновлення світу. Це вимагало 
високої свідомості і організованос
ті робітничого класу, згуртування 
навколо нього трудящих усіх націй 
і народностей країни. Тільки спіль
ними зусиллями можна було зроби
ти за словами Леніна «максимум 
здійснимого в одній країні для роз
витку, підтримки, пробудження ре
волюції в усіх країнах».

При цьому партія рішуче виступи
ла проти опортуністів, які прагнули 
обмежити інтернаціоналізм схва
ленням резолюцій, заяв, відозв то
що, не пов’язували його з класовою 
боротьбою пролетаріату, з підтрим
кою боротьби трудящих пригнобле
них націй і народностей за соціаль
ний і національний прогрес. Вихо
вуючи пролетаріат Росії у дусі ін
тернаціоналізму, В. 1. Ленін вказу
вав, що «інтернаціоналізм полягає 
не у фразах, не у висловленні со- 
лідарносгі, не в резолюціях, а в ді
лі».

Виходячи з принципів соціалістич 
ного інтернаціоналізму, В. І. Ле
нін всебічно й глибоко обгрунтував 
необхідність якомога тіснішого сою
зу радянських республік. Це пін 
розглядав у зв’язку з перспектива
ми 1 характером соціалістичної ре
волюції в умовах посилення нерів
номірності розвитку капіталістич
них країн при імперіалізмі. Обгрун

товуючи можливість перемоги со
ціалізму спочатку а одній або де
кількох країнах, В. І. Ленін показав її 
національний та інтернаціональний 
зміст, історичне та міжнародне 
значення.

СВІТОЧ ДЛЯ НАРОДІВ
Міжнародне значення утворення Союзу PCP
Великого міжнародного значення 

В. І. Ленін надавав організації взає
мовідносин між РРФСР і Радян
ським Туркестаном. Туркестан — це 
поріг до закордонного Сходу, вка
зував він, і все, що буде здійснюва
тись у ньому, луною відгукнеться а 
сусідніх державах і допоможе на
родам гноблених колоніальних кра
їн зрозуміти все те, що становить 
нашу суть. Знову і знову повертаю
чись до цього питання, В. І. Ленін 
невпинно роз'яснював комуністам, 
що встановлення правильних відно
син з народами Туркестану має 
«без перебільшення, можна сказа
ти, гігантське, всесвітньо-історичне 
значення».

У РОЗВИТКУ руху до інтернаціо
нальної єдності Радянських 

республік Сходу, соціальною осно
вою яких було селянство, В. І. Ле
нін бачив підтвердження того, що 
«ідеї і принципи Радянської влади 
доступні і негайно здійснимі на 
тільки в країнах, розвинених у про
мисловому відношенні, не тільки з 
такою соціальною основою, як про
летаріат, але й з такою основою, як 
селянство». Практикою розвитку на
цій і народностей СРСР Комуністич
на партія довела вірність цього ле
нінського висновку, переконливо 
показала повну можливість перехо
ду в сучасну епоху слабко розвине
них народів до соціалізму. СоЮз 
PCP —- надійна опора народів, що 
прагнуть досягти соціального і на
ціонального прогресу шляхом нека- 
піталістичного розвитку.

І особливу увагу В. І. Ленін приділяв 
розвитку добровільного еоіозу між 
РРФСР і Українською PCP. Він закликав

комуністів Росії і України показати тру
дящим усього світу приклад ДІІІСНО міц
ного союзу робітників і селян різних на
цій у боротьбі за Радянську владу, за 
знищення гніту поміщиків і капіталістів. 
Цей ленінський заклик є дороговказом 
для комуністів, усік трудящих Країни 
Рад. Він кличе їх до нових небачених 
звершень, в ім’я славетного майбутньо
го усього людства.
О ИСОКА інтериаціона.’іьна свідомість 
*“•' і організованість робітничого класу, . 
трудящих мас, керованих Комуністичною 
партією, глибоке розуміння міжнародно
го значення Радянської багатонаціональ
ної дсржаші викликали серед них масо
вий об’єднавчий рух. Він долав оскаже
нілий опір ворогів соціалістичного інтер
націоналізму, які прагнули утримати тру
дящих за допомогою зброї у полоні ве
ликодержавного шовінізму і місцевого 
націоналізму. Для цього внутрішня 
контрреволюція розв'язала громадянську 
війну, заблокувала Країну Рад вогне
вим кільцем, нещадно зннщуиали кра
щих представників трудящих, руйнувала 
народне господарство. Але ніщо ие зу
пинило рух трудящих до вселсрс-магаю- 
чої єдності. Втручання іноземних імпері
алістів тільки посилило рух трудящих за 
об'єднання Радянських республік, при
скорили встановлення між ними федера
тивних відносин.

Цим трудящі Країни Рад ще раз на
очно довели, що захист завоювань соці
алізму в умоаах ворожою капіталістич
ного оточення від замахів ев’топої ре
акції і внутрішньої контрреволюції ® 
їхнім вищим інтернаціональним обов'
язком.

Вірність ленінського висновку до
вела уся наступна історія. Шляхом 
різноманітних хитрощів і провокац-« 
світова реакція прагнула похитну-' 
ти зростаючу міць і авторитет Сою« 
зу PCP, замовчуванням та ізолюван
ням завадити зростанню його полі
тичного впливу. За підтримкою 
правлячих кіл США уряд Англії У 
травні 1923 року висунув у так зза- 

(Закінчення на 4-й стор.).
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Млу б старшокласник/'вЛ 
Випуск № 5,

нЖч? ЯіП-йДїмЇгБіт>ЖРШОКЛАСНИКІВ ТИ ЗУСТРІ. 
иГу олпаІн^??/^Иг,?ОВЕСНИКАМІ!. ДРУЗЯМИ З БРАГ- 
ГйПР жит^аЬпИп\Р,?Р.ПУБЛІК- В0КИ РОЗКАЖУТЬ ПРО 
ЖлЖпгл orPwvHALJо ^УЖ.БУ В КОЖНІЙ СПРАВІ 
КЛШІЬИНОІО РОКУ, — в БОРОТЬБІ ЗА ВРОЖАЙ I V 
ВИПЛАВЦІ РЕКОРДНОЇ ТОННИ МЕТАНУ у ЕИРОРИИ ЦТВІ АВТОМОБІЛЕМ І БУДІВНИЦТВ ПОТА 
С^ЛЬНИП ТРУД ВСІХ НАРОДІВ СРСр! ДРУЖБА - П.£ 
ША НАЙСИЛЬНІША ЗБРОЯ. І ТИ САМ 1ДОДСННО ВІД« 
ЧУВАЄШ її МОГУТНЮ СИЛУ, її ПРЕКРАСНУ ВЕЛИЧ,

СОНЦЕ
НАД ГОРАМИ

Живемо ми в невеликому 
місті Чіатура Грузинської 
PCP. Тут знаходиться відо
мий всій країні марганцевий 
басейн. Учні нашої школи 
часті гості робітників збага
чувальної фабрики.

Певно, немає людини, яка 
б не смакувала запашний 
грузинський чай. Високо ці
ниться він і за рубежем. 
Йдучи зі школи, ми часто 
зупиняємося І спостерігаємо 
за роботою комбайнів, за 
чіткими рухами жінок-зби- 
ральниць. До речі, в місце
вому радгоспі імені Димит
рова працюють багато на
ших випускників.

Напередодні свята у на
шій шкелі, як і скрізь, про
ходив фестиваль республік 
СРСР. Багато учнів відвіду
ють різноманітні гуртки. Ми, 
наприклад, віддаємо пеое- 
вагу танцювальному. Кому 
уз подобаються запальні 
грузинські танці? Особливо 
нам було приємно виступа
ти перед друзями в Зна
м’янці. Ми хотіли, щоб їм 
сподобався наш танець.

Дода БУРДЖАНАДЗЕ, 
Карло БРЕГВАДЗЕ.

м. Чіатура
Грузинської PCP.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ПРОГРАМА—ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА
Наша школа носить ім'я 

філолога, науковця К. Бути, 
І кожен рік до нас приїжд
жають гості, щоб вшанувати 
пам’ять видатного литов
ського вченого. А у великі 
свята ми разом з гостями 
обов’язково йдемо до 
пам’ятника В. І. Леніну. З 
безсмертними ідеями вож
дя живе сьогодні Радянська 
Литва.

Наше містечко стоїть на 
березі невеликої річки, на 
берегах якої влітку працює 
табір праці і відпочинку 
старшокласників. Ніщо так 
не здружує нас, як спільна 
праця, вечори біля багаття, 
пісні,

Співати у нас люблять всі. 
Такий, мабуть, наш народ 
співучий. І ми часто влашто
вуємо вечори відпочинку,

В наступному році я за
кінчу школу. І моя мрія по
ступити в музичне училище. 
Мені подобається співати, 
сама граю на баяні. У нас в 
школі організований чудо
вий хор. До 50-річчя утво
рення СРСР ми підготували 
нову програму, в яку вклю
чені національні пісні всіх 
республік. З нею ми висту
паємо перед школярами.

Ірена БУСЕВ1ЧУТЕ.
Дусятська СШ 
Литовської PCP.

K P A IO

З cm op. ~~——

МІСЦЕ В ГОСПОДІ-ВСІМ
У нас багато друзів. Листуємося ми з школярами з Москви, 

Ленінграда, українськими ровесниками. В кінці року разом зі 
святом Батьківщини відзначатимемо і юиїлей нашої школи імені 
Маяковсьхого. За 35 років від її порогу пішли и життя немало 
вихованців. Зараз вони трудяться в усіх куточках Радянського 
Союзу. Чимало з них прославилися під час Великої Вітчизняної 
війни.

Наші «червоні слідопити» пишуть біографію школи. І перед 
нами, тих. хто зараз вчиться в ній, немов нідкрннаютьсч сторін
ки історії нашої країни. Адже доля багатьох випускників тісно 
пов'язана з долею Країни Рад.

Шкільне життя різноманітне. Особливо полюбилася нам така 
цікава форма роботи, як вечори і диспути. Адже вони, як ніякий 
інший захід, дають можливість всім без винятку висловити свою 
точку зору з будь-якого питання. Тут muas пі тих, хто висту
пає, ні тих, хто пасивно слухає.

Запам’ятався нам такий диспут про вірменську літературу та 
вечір, присвячений дружбі народів.

Незабаром ми святкуватимемо наші ювілеї. В гості до нас за
прошуємо всіх друзів, І нічого, що їх так багато. Місце в госпо
ді всім вистачить..,

Наріне БАРСИГЯН. 
СШ № 7 м. Єреван, 

Вірменська PCP.

м і її.
ТЕЖ—ІМ'ЯМ

КІРОВА

МОЯ ТИ БАТЬКІВЩИНО!

Я дуже хвилююсь коли 
читаю свої вірші. Мабуть, 
тому, що не цілком упевне
на в тому, що зуміла пере
дати ті почуття, які змусили 
мене язятися за перо. Мені 
хочеться говорити людям' 
щось хороше і добре.

Коли я їхала на Україну, 
написала вірш «Україні са
лям». Я читала його казах« 
ською мовою, але ьідчуаа- 
ла, що моїм друзям з усік 
республік, які оточили сце
ну, зрозуміло, про що йдо 
мова.

Вона носить ім’я Кірова f 
це теж зближує нас з сте
повою областю України.

Я вперше в цьому році 
приїхала сюди, але вже ба
гато знаю про вашу респуб
ліку, про її життя, історію. 
В нашій школі працює клуб 
«Досток» («Дружба»). Ми 
часто збираємося на засі
дання і розпоаідає?ло про 
наших друзів, з якими лис
туємося, про новини, які 
відбуваються о їхньому жит-: 
ті, в житті їхньої респуб- : 
ліки.

Рнскуль АЯЗБАЄВА,
Алма-Ата, СШ № 12, 
Казахська PCP.

„НАТАЛКО, 
ЦЕ Я, ШАГЛА!“
«Дост» по-азербайджанськи — «друж

ба». Це слово зрозуміле без перекладу 
нашим богданівським друзям. Я вже три
чі приїжджаю на українську землю і все 
мені тут подобається. Зараз просто не 
уявляєш, як змогла б жити, коли б на 
чекала листів з України, коли б з тебе 
не було тут подруг. Ми всі горді нашою 
дружбою, і віримо, що вона ніколи не 

г скінчиться. Сидітимуть за нашими парта- 
■'ми інші юнаки і дівчата, але з такою ж 

радістю вони чекатимуть зустр’чі з дру
зями.

Та й дружимо ми не лише 8 школі. На
талка Єфімова, моя давня подруга. Три 
роки тому вона закінчила школу. Заоаз 
вчиться в Кіровоградському кулінарно
му училищі. Та листування наше не при
пинялося. Як і раніше, обмінюємося но
винами, пишемо про своє життя.

А в Богданівській школі з'явилась у 
мене і нова подруга з восьмого «Б», теж 
Наталка. Наталка Курятенко.

Влітку цього року ми стали «артиста
ми». А школа — знімальним майданчи
ком. Про нашу дружбу знімається доку
ментальний кінофільм. Після зйомок ми 
показали українським Друзям наш соняч
ний Азербайджан, відвідали АЛінгечзур- 
ську ГЕС, яка забезпечує електроенер
гією три закавказькі радянські респуб
ліки. ,,

Та ми не лише відпочивали. Наші ком
сомольці працювали на бавовняних 
плантаціях колгоспу імені Сабіра та до 

> помагали збирати врожай українським 
доузям в колгоспі «Родина» Знам ям
ського району. Про нашу ударну працю 
і корисний відпочинок в таборі старшо
класників «Дружба» говорять почесні 
грамоти, які ми привезли з степового 
Краю’ Шагла КУЛІЄВА.

Халдаяська СШ,
Азербаґїджанська PCP,

МИ-ІЗ ЧАРДЖОУ
В цьому році ми двічі побували па. фестивалях учнівської молоді: весною в Узбекистані, в 

місті Бухарі, а восени —■ в Знам'янці. І вражень у нас надзвичайно багато. А скільки заміши,- 
лось у наших блокнотах адрес, записів! Скількох нових друзів ми тут зустріли...

Вчимося ми d школі-інтернаті м. Чарджоу.
Чимало цікавого І корисного має на своєму рахунку комсомольська організація. Активно діє 

клуб інтернаціональної дружби. Часто читаються лекції, проводяться бесіди, диспути. Залишили 
глибоке враження на нас останні з них — «Два світи, дві юності». Ми. старшокласники, вчимо
ся глибше розуміти дійсність, вчимося аналізувати і співстаиляти.

До пас часто приходять гості. В книзі відгуків залишили записи письменник Кпроваєв, Герой 
Радянського Союзу С. I. Колибіи, який повторив подвиг Гастелло, є в нас листи від дружини 
М. Островськ.ого. Мужня розвідниця Р. А. Хвостова залишила на згадку нам сго:с книгу «Жити 
Не дано двічі*.

Наше місто славиться каракулем. Кажуть, — жоден ленінградський аукціон не обходиться 
без каракуля із Чарджоу. Нам це приємно. Адже тут працюють багато наших батьків. І Ще, -- 
будується наше місто. І на риштуваннях -- будівельники з України і Росії, Молдавії і Білорусії. 

Хамра КУМЕКОВ. ’ 
Таня КАМЕНЕВА.

м, Чарджоу, Туркменська PCP.

„АЛГА“ СПІВАЄ
„ЧЕРВОНУ РУТУ“

ЗА ПРОХАННЯМ ТЕТЯНИ 
СИЛЬЧЕНКО З ПИЧА.ЧОБРІД- 
СЬКОЇ СНІ ДОБРОВЕЛНЧКІВ- 
СЬКОГО РАЙОНУ ТА БАГА
ТЬОХ СТАРШОКЛАСНИКІВ - 
ПІСНЯ <Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
ЗЕМЛЮ».

Я люблю 
свою землю
Над колхозным над ноле« 
Зори рано встают. 
Золотое раздолье, 
Вольно дышится туг.

Припев:
Я люблю свою землю, 
Родные края.
Земля — моя радость, 
Земля — моя радость, 
Любимая песня моя, 

Покрывались закаты 
Черным дымом в бою. 
Закрывали солдаты 
Грудью землю спою.

Припев,
Свежий утренний воздух 
Напоил синеву.
Здесь под небом под звездным 
Я счастливо живу,

Припев:
Я люблю свою землю, 
Родные края.
Земля — моя радость, 
Земля — моя радость, 
Любимая песня моя.

Музыка Е, Птичкнял.Слова В. Харитонова.

Над колхдїили над по. лем зо.ри pa.но вста

»ют. . За.ла.то.е раз.дс_ лае,

ВОЛЬНО ДЫМИТСЯ ТУТ Я АЮО.ЛН] C80.HJ

У шкелі імені 3-го Інтернаціоналу вча
ться діти багатьох національностей. 
Батьки їхні чи працюють в місцевому 
колгоспі «Алга», який спеціалізується на 
вирощуванні овець, чи на будівництві 
цукрового заводу.

І коли вечорами повертаються вони з 
роботи, на вулицях можна почути роз
мови багатьма мовами. Живемо ми □ на
шому селищі дружно і весело. Дружать 
наші батьки, дружать і діти. Нещодавно 
в школі проходив вечір інтернаціональ
ної дружби. Розповідали про братні рес
публіки, про їх історію, про сьогодніш
ній розвиток промисловості і сільського 
господарства, культури і мистецтва,

В нашому краї сувора і красива приро
да. З вікна класу нам видно снігові вер
шини. Вони немов казкові велетні, що 
піднялися до неба. В їхній пам'яті леген
ди про важке минуле і радісні пісні про 
сьогоднішній щасливий розквіт нашої 
гірської країни,

Ми, лише слухаючи розповіді наших 
батьків і дідів, читаючи книги, дізнаємо
ся про її історію. В школу ми часто за
прошуємо знатних людей. Вони розпові
дають нам про свої сьогоднішні досяг
нення, успіхи в праці.

Кілька тижнів тривав і фестиваль брат
ніх республік. Кожен клас представляв 
окрему союзну республіку, виконували
ся пісні і танці, читалися вірші. Всім спо
добалося, як 8-Б виконував «Червону 
руту» українською мовою. Ми їм довго 
аплодували,,.

Меймлкан САДИ НОВА.
Каптськпй район,
Киргизько PCP.

Розповіді записані під 
час фестивалю учнівської 
молоді в місті Знам’янці о
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(Закінчення).

ній ноті Керзона провокаційні ви
моги щодо СРСР під загрозою но
вої інтервенції. Це викликало хви
лю протесту трудящих, посилення 
класової солідарності. Радянський 
народ невтомно, кував міць Союзу 
PCP, підносив боєздатність його 
збройних сил, що стоять на варті 
миру і безпеки народів. У відповідь 
на ноту Керзона иівторатксячні збо-

Палку підтримку й схвалення на
роді» світу одержала програма ми
ру, яку висунув XXIV з’їзд КГІРС. 
Вона відповідає корінним націона
льним інтересам усіх соціалістичних 
республік, що входять ДО СРСР, 
трудящих соціалістичних країн, при
гноблених і експлуатованих мас ка
піталістичних країн.

Головний вплив на світовий революцій
ний процес соціалістичні нації і народ
ності справляють своїми успіхами у роз
витку народною господарства. В. І, Ле
нін довів необхідність об'єднання мате-

СВІТОЧ ДЛЯ НАРОДІВ
ри робітників і селян с. >вщувато- 
го Гайворонського району тоді за
явили: «Якщо ж дії Антанти будуть 
спрямовані проти робітничо-селян
ського уряду, то ми ще раз до
ведемо, що рука робітника і селя
нина, яка кує в сучасний момент 
економічну могутність держави, ду
же добре може володіти і гвинтів
кою».
(Р1 ОЮЗ PCP є могутнім оплотом 

миру й безпеки народів езіту, 
надійним захисником їх вільності і 
рівноправності, національного і со
ціального прогресу. Це він наочно і 
переконливо довів під час другої 
світової війни. Радянський Союз ві
діграв вирішальну роль у розгрзмі 
фашистської Німеччини і імперіаліс
тичної Японії, у створенні сприятли
вих умов для виникнення світової 
системи соціалізму, розпаду систе
ми колоніалізму, піднесення світо
вого комуністичного і робітничого 
руху. Водночас історична перемога 
Радянського Союзу у Вітчизняній 
війні яскраво продемонструвала ве
личезні переваги соціалістичного 
суспільного і державного ладу, ве
лику життєву силу І непохитність 
Союзу PCP. Нині СРСР — твердиня 
народів у боротьбі їх проти агре
сивної стратегії імперіалізму і ре
акції. Він невтомно відстоює ленінсь
кий принцип мирного співіснування 
держав з різним суспільним ладом, 
що сприяє розрядці напруженості, 
гарантуванню миру та безпеки на
родів.

ріальншс, людських, фінансових і при
родних ресурсів радянських націй і на
родностей для прискореного розвитку 
продуктивних сил, неухильного зростан
ня продуктивності праці і піднесення 
добробуту населення. Задовго до пере
моги Великого Жовтня він лислов.ів упев
неність у тому, що в інтересах економіч
ного і культурного розвитку трудящі ра
ніше пригноблених націй і народностей 
в умовах повної демократії і соціалізму 
прагнутимуть до єдності з великими і 
передовими соціалістичними націями. 
«Трудящі маси, звільняючись від ярма 
буржуазії, — підкреслював D. І. Ленін, 
— всіма силами потягнуться до союзу і 
злиття з великими і передовими соціаліс
тичними націями заради цієї «культур
ної допомоги».

Успіхи СРСР зміцнюють світову 
систему соціалізму — велике заво
ювання робітничого класу, трудя
щих мас. Вони сприяють удоскона
ленню нового типу міжнародних 
відносин, заснованих на принципах 
марксизму-ленінізму та соціалістич
ного інтернаціоналізму, посилюють 
єдність соціалістичних країн, роз
виток економічних, політичних і 
культурних зв’язків між ними.

Досягнення СРСР та інших соціа
лістичних країн впливають на підне
сення світового революційного ру
ху робітничого класу. Знаменну да
ту Союзу PCP пролетарі земної ку
лі зустрічають посиленням класової 
боротьби.

За допомогою СРСР та інших со
ціалістичних країн багато поневоле
них народів колоній і напіаколоній 
завоювали державну самостійність. 
З молодими національними держа
вами Країна Рад встановила відно-

сини, які грунтуються на рівноправ
ності, взаємній повазі, невтручанні 
у внутрішні справи, на всебічному 
співробітництві в спільній антиімпс1- 
ріалісіичній боротьбі. Вона послі
довно підтримує революційний рух 
народів Азії, Африки і Латинської 
Америки за економічне визволення 
від імперіалізму, за соціальний 
прогрес.

Міжнародного значення набирає в су
часних умовах досвід КПРС у створенні 
багатонаціональної соціалістичної дер
жави. Виходячи з ленінських вказівок, 
комуністичні і робітничі партії уважно 
вивчають і використовують наш досвід. 
Яскравим доказом цього є неухильне еко
номічне, політичне і культурне зближен
ня соціалістичних країн — членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги. Піднесення 
боротьби проти імперіалізму посилює 
прагнення трудящих країн, що йдуть 
векавіталістичним шляхом розвитку, до 
єдності і створення добровільного союзу 
рівноправних націй І народностей. 17 квіт
ня 1971 р. глави урядів Арапської 
Республіки Єінпет, Сірійської Араб
ської Республіки і Лівійської Араб
ської Республіки підписали угоду про 
створення федерації арабських держав. У 
ній підкреслювалось, що мстою федера
ції є створення держави, яка була б го
ловним знаряддям боротьби арабської 
нації за визволення окупованих Ізраїлем 
територій і за побудову єдиного араб
ською соціалістичного суспільства.

Зростання сил соціалізму з сучас
ну епоху загострює і посилює за
гальну кризу капіталізму, ідеології і 
політики буржуазного > дрібнобур
жуазного федералізму. Комуністи 
нещадно викривають його класову 
суть, підносять політичну св:домість 
трудящих шляхом, переконливого 
пропагування правди про Радян
ський Союз. Вони дають належну 
відсіч прагненням фальсифікаторів 
перекрутити ленінську національну 
політику КПРС, історію утворення і 
розвитку СРСР, що є могутньою 
ідейною зброєю трудящих у бо
ротьбі їх за оновлення світу на 
основі соціалізму. Пропагування цієї 
історії — нздійний засіб інтернаціо
нально - патріотичного виховання 
трудящих. 50-річчя утворення СРСР 
комуністи відзначають посиленням 
класової боротьби на всіх фроніах 
за мир, демократію і соціалізм.

Л. ГЛАЗОВ. 
завідуючий кафедрою Історії 
КПРС Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарського 

машинобудування, доцент, кан
дидат історичних наук.

> Керівник клубу 
кандидат у майстри 

спорту 
Г. ДУБІВКА.

ЗАВДАННЯ № 5
Перекриття. Цей при

йом проводиться в тих 
випадках, коли потрібно 
відрізати який-небудь 
пункт шахової дошки від 
решти сил протианика.

Ц.і тактична операція 
здебільшого проводиться 
за рахунок жертви фігу
ри або пішака.

Ось приклад:
Білі: КрЬі; Фсії; ТІ14; 

СЬ2; СП; Кеб; пп: а4; 
ЬЗ; с2; 12; д2; 1'2;

Чорні: Кр"9; Фе7; ТІ8; 
Т08; Сс7; пп: ь5, Ь7; сб; 
е4; (7; £б; п7;

Білі виграють таким 
чином:

1. Kf5l Ф;:Т14 (Якщо 
і... gf, то ®g4+).

2. ФЬ5і! (їелер чорним 
треба здаватися, бо пункт 
«nb» перекритий).

2... Ф : Ь5 3. Ке7 мат.
Пропонуємо розв'яза

ти приклад:
Білі: Кдці; ФіЗ; Tct; 

Тс2; Се5; пп: а5, ЬЗ; <13; 
g2; 112;

Чорні: КрЬ5; ФсІ7; Tg8; 
Тс8; Ch6; пп: аб; Ь4; с5; 
d4; Ь7;

Білі починають і ви
грають.

Д Е В І 3 — 
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

Уроки в СШ № 2 вже закінчи
лися. Шукаючи вчителя військо
вої підготовки, пішов в тир. Тут 
він був не один. Поряд з ним 
працювали старшокласники. Ви
співувала пилка, перегукуючись 
ударами сокири...

— Вирішили, підготувати наш 
тир до роботи взимку, — пояс
нив ситуацію Микола Андрійович. 
«— Як бачите, він в нас непога
ний, але дешо слід вдосконалити. 
За це завдячуємо вашим шефам,

трудівникам колгоспу імені Чка
лова. — Вони допомогли спору
дити його, виділити цеглу, лісо
матеріал...

Спортивна споруда велика, цег
лові стіни, долівка встелена шла
ком, є п’ять бійниць. Сюди охоче 
приходять учні не лише на занят
тя з військової підготовки, а й у 
позаурочннй час. До стрілецької 
секції включено 35 учнів — кра
щих стрільців школи. Ніна При- 
сяжненко, Микола Ткаченко та

Володимир Неживенко вже вико
нали норму II спортивного розря
ду, а 12 учнів стали третьороз
рядниками, 15 — мають юнаць
кий розряд.

Активно допомагають М. Сам- 
ченку десятикласники Микола 
Ткаченко, Володимир Неживен
ко, Валерій Цупол, Ніна ГІрн- 
сяжпенко, Людмила Роде та ін
ші. Вони ■— громадські інструк
тори. Захищаючи честь району, 
команда стрільців С11І № 2 була 
серед найсильнівшх серед школя
рів.

А зараз турбота М. Самченка 
про те, шоб усі учні стали знач
ківцями. Учні дев’ятих і десятих 
класів вже склали проми па зна
чок ГПО з кульової стрільби.

1. РОМАНЕНКО.

q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 19 ГРУДНЯ 

Новин». (М). 9.45—сДли шко
лярів. «Пісні над морем». 
(Концерт) — (ЛІ), 10.05
— Художній фільм «Клич
пустелі». (М). 11.15 —
Теленарис «Гвардійці пра
ці». (М). 11.45 — Програма 
документальних фільмів, (М), 
17.С9 — «ЛЛслодії моєї Батьків
щини». Концерт. (К). 17.30 — 
«На головних напрямках п'я
тирічки». (Запоріжжя). 15.(10
— Телефестиоать міністрів
мистецтв братніх республік. 
Молдавська PCP. (Кірово
град). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті», (К). 19.3!)
— Святковий концерт, присвя
чений 60-рІЧЧК» утворення 
СРСР. — 1-й відділ. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!», (К).
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Святковий концерт,
присвячений 50-рі-ІЧКГ створен
ня СРСР (і 1-й відділ) (К). 
22.50 —.Міжнародний хокей
ний турнір на приз газети 
«Известия». Збірна Фінляндії
— збірна Польщі. НІ-и пері
од. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 — 
«Російська мова». (ЛІ). 18.45
— «Наука — сільському гос
подарству» .(М). 17.15 —
Для школярів. «Композитори
— дітям». (М). 17.50 — «Го
ворять депутати Верховної 
Ради СРСР». (М). —
Нопіїни, (ЛІ). 18.10 — Кольо
рове телебачення. «Люблю те
бе, мій краю рідний*. Кон
церт. (Л5). 18.10 — Ленінський 
університет мільГіо зів. (М), 
Ї9.І0 — «Кіномистецтво Краї
ни Рад». Художній фільм «Бі
ля озера», і серія. <ЛІ). 21.00
— Програма «Час», (Лі). 21.30
— «Кіномистецтво країни 
F3A». Художній фільм «Біли 
озера». Н серія. (ЛІ).

СЕРЕДА, 20 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове
телебачення. ГелевіпійниЛ ху
дожній фільм «Ось 1 літо ми
нуло». (.М). 10.50 — Кольоро
ве телебачення. Програма до
кументальних фільмів. (М). 
11.40 — «Ювілейні зобов'язан
ня виконали достроково». (ЛІ). 
17.00 — Тслсфеспізаль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 50-річ- 
чю утворення СРСР, Звітує 
Харківська область, (Харків).
18.30 — До 50-річчя Є PCP. 
«Побратими». (Кіровоград). 
19.00 — Інтербачення. «Союз 
непорушний». Лїоскиа — сто
лиця СРСР. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (Л\). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Спортио- 
не свято, присвячене 50-річчю 
утворення СРСР. По закінчен
ні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Виставка Буратіно». 
(М). 17.30 — Науково-популяр
на програма «Наука сьогод
ні». (М). 18.00 —• Новини. (М). 
18.10 — Концерт лауреатів
міжнародних конкурсів 1972 
року. (М). 19.00 -- Інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — До 50-річчя утворення 
СРСР, «Крим курортний».

(Сімферополь). 20.00 — «Літе
ратура і сучасність». (К). 20.45 
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.90 — Програма «ЧаЬ». (М). 
21.30 — Спортлозо. (К). 2;.4О — 
Художній фільм. (К). 22.55 га 
Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 21 І РУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.55 — Спіль
не урочисте засідання Цент
рального Комітеїу Комуністич
ної партії Радянського Сою
зу, Верховної Ради Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік І Верховної Ради Ро
сійської Радянської Ч’сдера- 
тивіюї Соціалістичної Респуб
ліки, приснячіне і'0-річчю 
утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (•»’.). 17.00 —
Для школярів. «піонерський 
концерт». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Мультфільм. 
(А1). 18.00 — Репортаж про
спільне урочисте засідання ЦК 
КПРС, верховної Ради СРСР. 
і Верховної Ради Рі’ФСР, 
присвячене 50-річчю утворення 
Союзу Радянських Соціаліс
тичних Рсспуолік. (М). 19.00 — 
Кольорове телеоачення. Свят
ковий концерт. Трансляція Ф. 
Кремлівською Палацу з'їздів. 
В перерві — інформаційна 
програма «Час». (М). йжй- — 
Документальні фільми. (М). 
22.30 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародний хокейний 
турнір на приз газети «И.звес- 
тин». Збірна Швеції — збірна 
СРСР. Гіо закінченні — поли
ни. (ЛУ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Спільне урочисте засідання 
Центральною Комітету Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу, Верховної Ради Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік І Верховної Ради 
Росінської Радянської Феде
ративної Соціалістичної Рес
публіки, присвячене 50-рІчію 
утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. (М). 17.90 —•
Програма передач. (К). 17.05
— «Тема дружби пародій (
боротьби за мир у творчості 
П. Тичини і ЛІ. Рильського, 
(К). 17.40 — Концерт ЛІ. Ско
рина для скрипки з оркест
ром. (К). 18.00 — Репортаж
про спільне урочисте засідан
ня ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвячене 50-річчю 
утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. 
(М). 19.00 — У нас в юстях 
журнал «Вітчизна». (ІуЬ 20.00
— Естрадний концерт. (Л-віїї), 
20.45 — «На добраніч, дїтні». 
(К). 21.00 — Художній фільм 
«Семеро синів моїх». (К). 22.30 
—■ Інформаційна програма 
«Вісті». (К).

HnWim'ILIgfW. KIWITT'II I

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

(♦7j) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субсту.

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кпропоград.

316050 ГСП, Кіровограді, *ул> Луначвреького, З»,
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 

сокольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, під- 
Лілу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-30.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії І книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.. , •.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ
додатковий набір учнів на 1972—1973 навчальний рік 

з таких спеціальностей:
Електрозварники.
Приймаються гонеки і дівчата, які мають освіту за 

8—10 класів віком від 16 до 25 років. Строк навчан
ня 2 роки. Тим, хто встигає, виплачується стипендія 
розміром 23 крб. 50 коп. на місяць.

Електромонтери по експлуатації промислових 
троустановок.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 10 класів. 
Строк навчання 10 місяців. Тим, хто встигає, випла
чується стипендія в розмірі 30 карбованців па місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 20. 
Телефони: 2-35-31, 2-37-55.
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