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Минулий рік пам'ятний 
для комсомольсько-моло
діжної бригади закрійни
ків імені 100-річчя від дня 
народження В. І. Леніна 
Кіровоградської взуттєвої 
фабрики —117 тисяч квад
ратних дециметрів шкіря
них товарів зекономили 
при зобов’язанні 110 ти
сяч.

На порозі четвертого 
року п'ятирічки 10 членів 
колективу, де бригадиром
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Лариса Ковальчук, груп- 
комсоргом Тамара Гера
щенко, взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання.

Від’їзд товариша Л. I. Брежнева з Гавани
З лютого на площах і вулицях Гавани, святково 

прикрашених лозунгами і транспарантами, прапора
ми Радянського Союзу і Куби, знову зібралися сот
ні тисяч трудящих кубинської столиці. Вони при
йшли побажати щасливої дороги товаришеві Л. І. 
Брежнєву, іншим радянським гостям.

Серед проводжаючих були член ЦК КПРС, посол 
СРСР у Республіці Куба М. П. Толубєєв, співробітни
ки посольства та інших радянських установ на Кубі.

(ТАРС).

ПЛЕНУМИ РК ЛКСМ УКРАЇНИ

підсумки 
року)

Відбувся пленум Онуф
ріївського райкому комсо
молу, який розглянув пи
тання: «Про
грудневого (1973 
Пленуму ЦК КПРС та зав
дання комсомольських ор
ганізацій району по підго
товці гідної зміни робіт
ничого класу та колгоспно
го селянства».

З доповіддю виступив 
секретар Онуфріївського 
РК Компартії України О. Г. 
Кравцов.

В обговоренні доповіді 
взяли участь: ветлікар кол-

госпу «Зоря» В. Нетеса, го
ловний інженер районного 
управління сільського гос
подарства М. І. Мороз, 
секретар парторганізації 
колгоспу «Дружба» В. М. 
Перевернихата, шофер
колгоспу «Путь Октября» 
М. Чернокожее, робітниця 
кінного заводу № 175 
Г. Іванцова та інші. Висту
паючі зупинились на ви
робничих досягненнях ми
нулого року та на планах 
визначального року п’яти
річки, на проблемах на
вчання технічним професі-

Відбувся пленум Устипівського райко
му ЛКСМУ. На порядку денному було 
розглянуто питання «Про завдання ра
йонної комсомольської організації в світ
лі рішень грудневого (1973 року) Пле
нуму ЦК КПРС та X пленуму' ЦК 
ВЛКСМ».

З доповіддю на пленумі виступив, пер
ший секретар РК ЛКСМУ С. Григорчук.

В обговоренні доповіді взяли участь: 
секретар комсомольської організації рад
госпу їм. Димитрова Н. Фафенюк, старша 
піонервожата Устинївської восьмирічної 
школи Н. Фицайло, трактористка нол

ям і закріпленні молоді 
на селі, на резервах в 
підвищенні продуктивності 
праці і ряді інших питань. 

Пленум Онуфріївського 
РК ЛКСМУ прийняв до не
ухильного виконання рі
шення грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК КПРС.

В роботі пленуму взяв 
участь перший секретар 
Онуфріївського райкому 
Компартії України В. Д. 
Іванов.

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив перший 
секретар ОК ЛКСМУ 
М. Склянмченко.

♦

госпу ім. Суворова Н. Васильєва, пташ
ниця Сагайдацької птахофабрики 
В. Авраменко, бригадир учнівської ви
робничої бригади Димлтрівської СШ 
Л. Головчак та інші.

Пленум в розглянутому питанні прий
няв відповідне рішення.

В роботі пленуму взяв участь і висту
пив другий секретар Устипівського рай
кому Компартії України А. М. Мельник.

В роботі пленуму взяв участь і висту
пив другий секретар обкому ЛКСМУ 
А. Новнцький.

Іменем 
іїлліча

ЕСТАФЕТА УДАРНИХ СПРАВ

РАПОРТИ-ЮВІЛЕЮ

вести виконання денних 
норм до 112 процентів.

Обговорюючи Звернен« 
ня ЦК КПРС до партії, до 
радянського народу на 
комсомольських зборах 
бригади, присутні ще 
раз ствердили одностайне 
прагнення достроково ви
конати план нинішнього
року. Адже кращі в колек
тиві — Лариса Ковальчук, 
Ольга Чайковська, Галина 
Аванська — працюють за
раз в рахунок травня 
1974-го.

Л. БУГАЄНКО,
секретар комітету ком
сомолу взуттєвої фаб-=

Повернення товариша Л. І. Брежнєва 
в Москву

МОСКВА. 4 лютого Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв, який перебував у Рес
публіці Куба на запрошення Першого секретаря ЦК 
Комуністичної партії Куби, прем'єр-міністра Револю
ційного уряду Фіделя Кастро Рус з офіційним Друж
нім візитом, повернувся в Москву.

(ТАРС).

Комсомольці колгоспу 
Імені Леніна, що в Долин- 
ському районі, гідними 
трудовими подарунками 
готуються відзначити 50- 
річчя з дня присвоєння 
комсомолу імені Володи
мира Ілліча Леніна. В цей 
день 204 члени ВЛКСМ, 
які стоять на обліку в ком
сомольській організації, 
зберуться в Будинок куль
тури на «вогник», присвя
чений знаменній даті. Сю
ди прийдуть також ветера
ни Великої Вітчизняної вій
ни, герої праці.

Юнаки і дівчата рапор
туватимуть старшому по
колінню про свої досяг
нення у боротьбі за вико
нання рішень XXIV з’їзду 
КПРС. А сказати їм буде 
що. У третьому, вирішаль
ному комсомольсько-мо
лодіжна група молочното
варної ферми № 6, на
приклад, успішно подола
ла тритисячний рубіж, а 
групкомсорг Ірина Вітряк 

* надоїла від кожної корови 
по 3954 кілограми молока. 
В нинішньому році у від
повідь на Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радян
ського народу всі дівчата

з групи зобов’язалися 
одержати від кожної ко
рови не менше як по 
3500 кілограмів молока. 
Даного слова вони дотри
мують. Ударна праця цьо
го невеличкого колективу 
сприяє тому, що в склад
них зимових умовах надої 
на корову в середньому 
щодня становлять 8,5—9 
кілограмів молока по кол
госпу.

Вагомих успіхів добили
ся і молоді свинарки гос
подарства. Комсомолка 
Надія Гужук з ферми № 1 
отримала в 1973 році по 
25 поросят від кожної ос
новної свиноматки. Бать
ківщина високо оцінила її 
працю, нагородивши ме
даллю «За трудову від
знаку». Досягнення право
флангової стане нормою 
для всіх —• такий зустріч
ний план на 1974 рік вису
нули під час Всесоюзних 
комсомольських зборів 
молоді тваринники,

З великим натхненням, 
бажанням потрудитися ще 
краще зустріли комсо
мольці колгоспу Постано
ву ЦК КПРС, Ради Міністр

рів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне 
соціалістичне змагання 
працівників сільського
господарства за збіль
шення виробництва і заго
тівель продуктів земле
робства і тваринництва у
1974 році». Шофери Ва
силь Барановськйй і Воло
димир Воробйов, примі
ром, особисті завдання у 
минулому році виконали 
за дев’ять місяців. У чет-
вертому, визначальному 
році п’ятирічки всі 27 ком
сомольців з автогаража 
господарства зобов’яза
лися також подолати ру
біж передовиків, хоч пла
ни і значно напруженіші, 
ніж минулого року.

Комітет комсомолу кол
госпу, який очолює деле
гат XXII з’їзду ЛКСМУ Да- 
рія Лиходід, робить все 
для того, щоб до свого 
ювілею комсомольці при
йшли з новими успіхами у 
праці.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара». 
Долппський райоії.

КЛ/ХСІ Бобрннецької станції тех-
У нічного обслужування машин і об

ладнання тваринницьких ферм людно. 
Молоді майстри .машинного доїння пе
реглядають конспекти, обмінюються вра
женнями про попередній день роботи се
мінару.

Ми завітали сюди із завідуючим від
ділом комсомольських організацій рай
кому комсомолу Петром Куликом.

— Минулого року, — розповідав пін перед 
тим, як зайти до класу, — на ферми прийшли 
понад двадцяті, молодих доярок і тепер їх в 
районі вже близько ста. Навчання молоді — 
важлива умова, яка вирішує — бути велико
му молоку чи ні. І цей семінар — одна із ла
нок системи заходів райкому комсомолу, 
спрямованих на підвищення майстерності мо- 

МАЙСТРИ
НАБУВАЮТЬ 
ДОСВІДУ

У Бобринці відбувся
і семінар молодих майстрів 

машинного доїння ’.
лодих майстрів машинного доїння, па розгор
тання масового руху серед них за тритисячні 
надої. Семінарові передувала значна робота. 
Первинні організації господарств надіслали 
до райкому комсомолу заявки на участь мо
лодих доярок у семінарі, нрнмірний перелік 
запитань.

Невдовзі почалися заняття.
Краще один раз побачити, ніж сім ра

зів почути. У цьому впевнюєшся, захо- 
дячи до класу. Тут — доїльні апарати 
всіх типів, фрагмент діючої установки з 
молокопроводом, установка для цирку
ляційного миття і дезинфекції доїльних 
апаратів, багаточнсельиі стенди, плака
ти. Вся ця наочність дозволила старшо
му зоотехніку райуправліная сільського 
господарства Л. І. Берестенко та за
ступнику керуючого раіїоб’єднання 
«Сільгосптехніка» В. Л. Бабенку більш 
широко і повію розкрити теми «Годівля, 
догляд і утримання. Роздій корів» та 
«Технічне обслуговування МТФ»,

Розмовляю з 
учасниками се
мінару. Що він 
дав?

Люба СОЛО
ВЕЙ ( колгосп 
«Родина»): «Не 
минуло й року 
з того часу, як 
після закінчся-

трудові 
ЗВЄРШЄННЯ- 
з'їздам 
комсомол»

ня школи пра* ______________ _ ““^і
цюю підмінною
дояркою. Роботу люблю і мрію про той 
час, коли матиму свою групу. Тож най* 
більше уваги приділила вирішенню пи
тання: яких за віком корів краше ста
вити на роздій, як готувати групу до 
роздоювання’ Семінар став для мене 
хорошою школою».

Галина ВАСИЛЬЄВА (колгосп імені 
Кірова): «Працюю дояркою п’ять років'. 
Минулого року надоїла на кожну коро» 
ву по 2724 кілограми молока. У госпо- 
дарстві була третьою і, відверто, вва
жала, що рік закінчила успішпо. Але 
піедя семінару змінила цю думку. Бо 
ще не всі резерви використовуємо ми у 
своїй роботі».

Володимир МІ1ЦЕНКО (колгосп Імені ХХї 
з'їзду КПРС): «Без технічного прогресу не
можливо добитися значного підвищення про
дуктивності праці. Нині, коли більшість МТФ 
району механізовані, саме це і враховувалося 
при організації навчання. У мене чималий до
свід роботи дояром. Але ж на семінарі запо
зичив багато корисного. Особливо помітні ме
ні тепер недоліки в племінній роботі. Не все 
можливе робиться для правильного відбору 
високопродуктивних корів. Як групкомсорг, 
запропоную це піпання обговорити на збо
рах нашого комсомольсько-молодіжного ко
лективу».

Володимир Міщенко місяць тому ви
ступив із ініціативою обслуговувати 35. 
корів (середній показник у районі — 
25). Тож слова досвідченого майстра 
машинного доїння ще раз підкреслюють’, 
шо такий семінар був конче потрібен.

Приїдуть додому молоді тваринники! 
все, що вони запозичили на семінарі, 
використовуватимуть в своїй роботі, по
діляться набутим досвідом із своїми то
варишами.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Па фото: молоді майстри машинного доїння 
Г. ШАМАНСЬКА, 3. ЯРОШЕНКО, Г. ЯЛО- 
ВЕНКО розмовляють із Героєм Соціалістич
ної Праці О. 1. НОВАК.
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Штрихи до портрета сучасника

НЕВИСОКА, тендітна, з 
ледь кирпатим носом і 

широким розлетом тонких 
брів — в неї було ще бага
то чогось дитячого. «Мож-
диво, — подумалось, — 
старша подруга запросила з 
цех і дозволила недовго 
постояти біля верстата?» Та 
раптом погляд зупинився 
на плакаті, що висів поряд. 
В кутку — фото двох дуже 
схожих дівчат. І текст: «За 
довіреністю відділу техніч
ного контролю токарям 
Г. Ступак та Н. Ступак дору
чається приймання і офор
млення виконаних ними тех
нологічних операцій за ВТК 
і надається право остаточ
ної здачі, вказаної з довіре
ності, продукції без відділу 
технічного контролю». Ін
шими словами, токар меха
носкладального цеху № 18 
комсомолка Галя Ступак 
працює з особистим клей
мом.

Після зміни зустрілися в ка
бінеті начальника цеху.

— Немає вже на заводі Наді, 
сестрички, — зовсім ПО-Д1ІТЯЧО- 
му сказала Галя. — Одружила
ся, а Сибір виїхала.

Про себе Галя розпопідав 
скупо, кількома словами. Закін
чила 10 класів, вчилася в МПТУ 
№ 6 в Кіровограді, з 1968-го — 
на заводі. Що це? Групкомсорг 
на своїй дільниці, любить ціка- 
оі кінофільмі), нові книги, у 
вільний час пншиває.

Зате товариші г.о роботі 
достоту словоохочі.

Майстер Б. О. Киличенко: 
«Прийшов на завод, коли 
Галя вже тут працювала. 
Розповісти про неї, як про 
спеціаліста? — Будь ласка, 
зовсім свіжий приклад: сі
валка СЛН-8 іде з вироб
ництва із Знаком якості. 
Вчора треба було обточити 
вісімнадцять штук храпови
ків СЛЩ-213. Робота дуже 
складна, тонка. Тільки отри
мав завдання, подумав про 
Галю — виконає замовлен
ня на «відмінно»... Так і ста
лося. І взагалі, Галя Ступак 
практично працює на всіх 
токарних верстатах цеху. 
Часто до нас посилають 
практикантів з технікумів, 
технічних училищ. Більшість 
із них закріплюємо до Га
лі...».

Слюсар-складальник М. О. 
Гасаненкб: «Як ви думаєте, 
від тридцять п'ятого року, 
коли я став працювати на

заводі, міг спостерігати з 
роботі токарів? Ого, скіль
кох я перебачиві Та не бу
ду кривити душею — таких, 
як Галя, серед робітників її 
віку не стрічав, їй-право! 
Все може!

Слюсар-складальник В. І. 
Гуськов: «От Михайло
Олексійович каже, що він 
на заводі з тридцять п'ято
го. А я сюди на шість років 
раніше прийшов. То ж хочу 
додати — Галя не лише чу
довий токар: дев'яносто де
в’ять процентів продукції 
вона.здає по першій шкалі

срібиогіру, лискучу, теплу на
віть на погляд. Все чітко, рит
мічно і... красиво. Плавно, не
вимушено, з якоюсь артистич
ною легкістю, яка притаманна 
сирдажпім майстрам, пращо« 
дівчина. І, дивлячись на її ро
боту, цілком погоджуєшся зі 
слонами старих робітніїків-вете- 
ранів заводу. 1 тс захоплення, 
з яким говорили про Галю, аж 
ніяк не здається перебільшен
ням.

Через день ще стрівся з 
Галею. Цього разу вона бу
ла балакучішою, та знову 
— не про себе.

— Мої батьки — кол
госпники. Батько коней до
глядає, мама на різних ро
ботах в колгоспі імені Уль

янова Світловодсько- 
го району. А ми з 
Надею пішли в ро
бітники. На все жит
тя вдячна Іванові Ус- 
тимовичу Ліферу і 
дяді Миті — Матвію 
Григоровичу Липчаку. 
Перший учив мене в 
технічному училищі, 
він у нас був майст
ром виробничого на
вчання. Ми всі його 
любили, наслідували 
його. Адже він учив 
нас скоряти метал. А 
у майстра дяді Миті 
я проходила практи
ку на заводі. Буває,

випаде важ'а хвилина, осо
бливо як щось зміниться в 
технологічному процесі, 
одразу — подумки до сво
їх вчителів: а як би вони 
впоралися... Дивишся, і 
прийде рішення.

О ЖЕ йдучи з цеху, ще 
раз зустрівся з Бо

рисом Олександровичем 
Киличенком.

— Празда ж. чудовий то
кар наша Галя?

— Правда.
Борис Олександрович 

вийняв змінний наряд:
— Учора в неї було зав

дання обточити сто сімде
сят деталей. Зробила двіс
ті двадцять. Майстерність, 
як у ветерана.

...22 роки. Пора дівочого 
квітіння. І Галя розцвітає у 
праці. Визнання її майстер
ності, сумління, стараннос
ті, пройшовши через серце 
дівчини, додають їй снаги.

В. КОСТЕНКО.
Завод «Червона зірка».

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ
ШКОЛА 
ЛЕНІНА

Н А

ПРАВОВЕ

ВИХОВАННЯ

МОЛОДІ

— найвищій, Та виробничі 
успіхи, думаю, від її харак
теру — скромна, витримз- 
на, не мириться з неспра
ведливістю, людина слова». 
МЕХАНОСКЛАДАЛЬ НИЙ 

№ 18 — просторий
цех, скрізь верстати, устат
кування. Скрегіт металу на 
різних тонах творить сим
фонію праці. Токарі і слю- 
сарі-складальники зосеред
жені, кожен зосереджений 
над своєю операцією.

Стою біля верстата Галі. 
Поряд — ще два таких же. 
На них працюють комсомол
ки Марія Солодка та Поліна 
Бігун. Всі три — комсомоль
сько-молодіжна бригада, 
яку очолює Галя Ступак; 
Працюють за одним наря
дом.

Спостерігати за роботою дів
чини —■ справжнє задоволення. 
На її верстаті до десятка різ
них важсліп і ручок. Та Галя 
на них майже не дивиться. Ось 
вона затискує чергову заготовку 
деталі, підводить різець... Тем- 
покорпчневи поверхня майбут
ньої втулки перетворюється на

МИНУЛО 50 РОКІВ З ДНЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ СОЮЗУ PCP

Стан правовихоаної роботи а загальноосвітніх школах, педа
гогічних училищах І педагогічних Інститутах республіки обго

ворювався на спільному засіданні колегій Міністерства освіти та 
Міністерства юстиції У PCP. Відзначалось, що за останні роки 
ця робота значно активізувалась. В школах проводяться бесіди, 
тематичні вечори, в старших класах введено факультативні за
няття по вивченню основ радянського права.

Одиак у цій важливій справі є серйозиі недоліки. Вказувало
ся, що у процесі викладання основ суспільних наук, зокрема, 
недостатньо висвітлюються питання Радянської держави та 

права.
Прийнятою постановою передбачено у 1974—1975 навчальному 

році запровадити на старших курсах всіх факультетів педагогіч
них вузів факультативне вивчення курсу основ Радянської дер
жави І права. При районних та міських відділах народної осві
ти з січня 1974 року будуть створені постійно діючі ссм1иар’.і,

(РАТАУ).

— І ХОРОШИЙ НАСТРІЙ...
В магазині № 113 Кіровоградського міськхарчоторгу 74 І, трудяться тут я основному молоді 

майстри прилавка.
Дівчата прагнуть, щоб поняття «сфера обслуговування» і «сфера хорошого настрою» стали 

синонімами. І минулого року вони немало зробили, щоб посмішка радості в очах покупців не по
тьмарювалася через неуважність. Колектив наш одним із перших серед комсомольсько-молодіжннх 
у Кіровограді перейшов на самообслуговування. Минулого року викликали на соціалістичне зма
гання колектив магазину № 59. Підписали договір на трудове суперництво також дві бригади на
шого магазину, які очолює Тетяна Гурома та я, — так про свій колектив розповіла заступник сек
ретаря комсомольської організації магазину Люба Якубенко.

Все цс допомогло колективу магазину Л» 113 добитися минулого року хороших успіхів, зокре
ма, виконати план товарообігу на 103 процентів, У змаганні серед комсомольсько-молодіжннх ко
лективів міськхарчоторгу дівчата вибороли друге місце. їм вручено перехідний червоний вимпел.

Взявши зустрічний план на визначальний рік п'ятирічки, колектив магазину 74 113 включився у 
боротьбу за звання колективу комуністичної праці.

На фото: завідуюча магазином (в центрі) Т. О. ГАЛБУРГ серед членів комсомольсько-молодіж
ного колективу магазину.

Текст І фото Ю. СТОРЧАКА.

Ї7СЯ ІСТОРІЯ КПРС — зразок 
J втілення принципів пролетарсько
го, соціалістичного інтернаціоналіз
му у життя. На початку XX століття 
Росія стала центром світового рево
люційного руху. Партія, створена 
В. І. Леніним, організувала робіт
ничий клас, згуртувала навколо ньо
го революційне селянство, сміливо і 
рішуче повела їх на повалення ца
ризму, влади поміщиків і буржуазії. 
Велика Жовтнева соціалістична ре
волюція, що перемогла під прапором 
пролетарського інтернаціоналізму, 
відкрила епоху безпосереднього пере
ходу людства до соціалізму. Партія 
очолила рух трудящих за об’єднання 
їх зусиль, найдоцільнішого викори
стання матеріальних, природних, люд
ських, фінансових ресурсів радянсь
ких націй і народностей і створення 
Союзу PCP. Створення СРСР, за
кріплене в Конституції, яку Зі січня 
1924 року остаточно схвалив II з’їзд 
Рад СРСР — це подія величезного 
історичного і міжнародного значен
ня.

Конституція СРСР 1924 року — 
видатний документ сучасності. Бона 
констатувала повну неспроможність 
буржуазії розв’язати національне пи
тання і налагодити співробітництво 
народів. Конституція показувала, 
що там, у таборі капіталізму, — націо
нальна ворожнеча і нерівність, коло
ніальне рабство і шовінізм, націо
нальне гноблення і погроми, імперіа
лістичні звірства і війна. Тут, у табо
рі соціалізму, — підкреслила Консти
туція, — взаємне довір'я і мир, на
ціональна рівність, мирне співжиття 
і братерське співробітництво народів. 
У цьому переконує трудящих при
клад Радянського Союзу.

Конституція висловила впевненість 
у неминучості торжества пролетарсь
кого, соціалістичного інтернаціона
лізму. Сама побудова Радянської 
влади, інтернаціональної за своєю 
природою, — зазначила Конституція, 
— штовхає трудящі маси радянських 
республік на шлях, об'єднання в одну 
соціалістичну сім’ю. Радянський су
спільний і державшій лад відіграє 
вирішальну роль у формуванні інтер
національної спільності людей.

Визначальну роль у перемозі інтер
націоналізму відіграє продуктивність 
суспільної праці. Для неухильного 
зростання її необмежені можливості 
відкриває велике, централізоване на
родне господарство, поглиблення спе
ціалізації і кооперування, механізації 
і автоматизації виробництва, най
ефективніше розміщення продуктив
них сил і найдоцільніше використан
ий господарських ресурсів. Підкрес
люючи цю роль праці в перемозі но
вого суспільного ладу, В, 1. Ленін у 
роботі «Великий почни» вказав на 
необхідність трудящим для цього 
об’єднатися «спочатку в одну соціа
лістичну державу, потім у Союз Ра
дянських Республік». Конституція 
вказувала, що ляше об’єднаним зу
силлям радянські республіки здатні 
забезпечити внутрішнє господарське 
процвітання.
адрИТТЄДАПНУ силу цього висноз- 
Лі ку довела уся наступна історія 
Союзу PCP. За 50 років його існу
вання загальний обсяг промисловості 
нашої країни зріс у 320 разів! «Цей 
шлях перевірено, він надійний, —• 
заявив Л. І. Брежнєв у промові «Про 
п’ятдесятиріччя Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік», _  і ми
підемо по ньому до нових досягнень, 
до нових завоювань у комуністичному 
будівництві». Державний план роз
витку народного господарства СРСР 
схвалений грудневим (1973 р.) Пле
нумом ЦК КІ1РС і прийнятий як за
кон Верховною Радою СРСР, перед.- 
бачає ще більш високі показники у 
визначальному році дев'ятої п’яти
річки. Продуктивність праці зросте 
па 6 процентів у промисловості і па 
6,6 процента у будівництві. Приско
реними демцами розвіщатнмуїмл’

окремі галузі народного господарства 
союзних республік.

У відповідь на Звернення ЦК 
КІ1РС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК. ВЛКСМ розгорнулось 
всесоюзне соцзмагання за дострокове 
виконання і перевиконання плану 
і974 року. Воно — прояв трудового 
героїзму радянських людей, прагнен
ня їх дати продукції більше, кращої^ 
якості, з меншими затратами. Кож
ному з нас добре відомо, що праця 
— джерело зростання добробуту на
селення, інтернаціоналізації його 
життя. Вона гартує дружбу і бра
терство між народами, формує кому
ністичну свідомість людини, помно
жує міць Союзу PCP, підвищує авто
ритет його на міжнародній арені.

Конституція проголошувала, що 
Радянський Союз буде вірним опло
том проти світового капіталізму і но
вим рішучим кроком на шляху об’єд
нання трудящих всіх країн. Він вір
ний цьому завжди. Успіхи СРСР 
зміцнюють світову систему соціаліз
му — велике завоювання робітничого 
класу, трудящих мас на шляху до 
всеперемагаючої єдності. Воящсприя- 
юіь утворенню та вдосконаленню 
нового типу міжнародних відносин, 
заснованих на принципах марксизму- 
ленінізму та соціалістичного інтерна
ціоналізму, посилюють прагнення 
трудящих до єдності соціалістичних 
країн, розвитку економічних, полі гич- 
них і культурних зв’язків між ними, 
КПРС наполегливо домагається все 
тіснішого . •••згуртування і зміцнений 
дружби радянського народу з наро
дами інших соціалістичних країн, все
бічного розширення політичних^ еко
номічних, ідеологічних і культурних 
зв'язків між ними.

ПРОЛЕТАРСЬКИЙ, соціалістичний 
інтернаціоналізм відстоює ; рівно

правність і добровільність у міжна
ціональних відносинах. Конституція 
не тільки фіксувала, але ї гарантува
ла добровільний характер Союзу 
PCP. За кожною союзною республі
кою забезпечувалось право вільного 
виходу з Союзу і входу до нього всіх 
радянських республік. Цьому відпові
дала державна система союзної вла
ди зверху донизу. Разом з республі
канським, Конституція встановила со
юзне громадянство. Кожен громадя
нин союзної республіки е також і гро
мадянином СРСР, який користується 
усіма демократичними правами і ви
конує загальносоюзні і республікан
ські обов’язки. Це вимагає від нього 
вміння підкоряти особисті, місцеві, 
національні інтереси і завдання за
гальним, союзним, інтернаціональним, 
суворого дотримання союзних і рес
публіканських законів, моральних 
норм і традицій, нетерпимого став
лення до перебільшення або ігнору* 
Бання національних особливостей.

Під промінням Конституції СРСР 
1924 року радянський народ домігся 
всесвітньо-історичних перемог. Істо
ричним факт ліквідації експлуататор
ських класів і перемоги соціалізму 
закріпила Конституція СРСР 1936 
року. Ще вище піднесла вона прапор 
соціалістичного інтернаціоналізму' 
ІНд керівництвом Комуністичної пар
тії радянський народ побудував роз
винуте соціалістичне суспільство. Во
но є основою просування нашого су
спільства до комунізму. Величезні со
ціально-економічні і ідейно-політичні 
зміни, що відбулися в нашій країні, 
поцлнкана закріпити нова Конститу
ція СРСР. «Вона не тільки допоможе 
радянським людям і всьому світові 
краще осмислити досягнуте нами, під
бити підсумки пройденого нами шли- 
ХУ\ зазначив «.’І. L, Брежнєв у допо
віді «Про п'ятдесятиріччя Союзу Ра
дянських Соціалістичних Pecny.lV > 
лік». — а й проллє нове світло 
дальший розвиток нашого радянсько
го соціалістичного суспільства, яке 
йде до комунізму».

Л. ГЛАЗОВ, 
кадіднда.» історичних.

Pecny.lV


5 лютого 1974 роки МОЛОЛИ И КОМУНАР"

л.

Багатьма подіями відома Кіровоградщина. Від 
сивої давнини і до нашого часу. І кожне з міх за
лишила по собі пам’ять — залишки старої фортеці, 
будинки, де жили і працювали відомі актори, музи
канти, письменники, пам’ятники, меморіальні дошки, 
назви вулиць, палаців культури, шкіл на честь ви
датних діячів Комуністичної партії і Радянської дер
жави, мужніх синів і дочок нашої землі, героїв 
праці..'."

З цього номери обласна молодіжна газета вводить 
рубрику ^Історія — поруч», під якою вміщувати
муться, розповіді про визначні місця Кірозоградищ- 
ни, про події та людей, пов’язані з ними. Читачів за
прошу слід взяти безпосередню участь у підготовці 
матеріалів до цієї рубрики.

ве, забуяло новим життям. 
Будувалися і реконструю
валися промислові під
приємства, відкривались 
нові школи, середні спе
ціальні заклади, прийняв 
перших студентів педін
ститут. В 1939 році Кірово
град став облесним цент
ром.

Мирну працю радянсь
ких людей перервали фа
шисти. На початку серпня 
1941 року гітлерівці уві
рвались до нашого міста.

Горіла земля під нога
ми окупантів. На терито
рії області діяли підпільні 
партійні організації, ди
версійні групи, партизан
ські загони. їх діяльність 
спрямовував 
обком КЛ(б) 
очолюваний П. 
і М. Скирдою.

8 січня 1944 року Кіро
воград був звільнений ра
дянськими військами від 
фашистських загарбників. 
А через 25 років, 8 січня 
1969 року в місті відкрито 
монумент на честь визво
лителів. На невисокому 
постаменті встановлено

ПІДПІЛЬНИЙ

України, 
Василиною

1

СВІДКИ
ДНІВ

На сувенірному значку, 
присвяченому Кіровогра
ду, зображено старовинну 
гармату. Чому саме її?

Міцні валк і глибокий 
рів залишились від фор
теці, збудованої за нака
зом цариці Єлизавети для 
захисту південних кордо
нів Російської імперії від 
чужинців. У війні 1768 ро- 

. ку Росії, -з Туреччиною, 
фортеця'! відіграла значну 

роль.

Про ті дні і нагадують дві 
закуті в граніт старовин
ні чавунні гармати, що 
стоять біля в’їзду до . за
лишків фортеці.

Минали раки. З військо
вого укріплення Єлисавет- 
град поступово перетво
рився у значний економіч
ний і культурний центр на 
Україні. За радянської до
би місто, що відтепер ста
ло носити ім'я полум'яно

го. більшовика С. М. Кіро-

76-міліметрову гармату, 
яка була на озброєнні 11 
артилерійської дивізії, що 
брала участь у боях 
ше місто. На стелі 
мента викарбувано 
військових частин
нань. що визволяли Кіро
воград від окупантів.

за ма
мону- 
назви

• з'єд-

Л. ПАПЧЕНКО, 
краєзнавець.

11 а фото: вгорі — гармата 
біли старої фортеці.

епюр,--------

БЕЗСМЕРТНІ! Й ПОДВМ Г
5 ЛЮТОГО - 50 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

Цс було 23 лютого 1943 року. На ім’я 
начальника політвідділу 91-ї окремої 
стрілецької бригади добровольців-енбі- 
ряків майора М. В. Ільяшенка надійшло 
повідомлення: «Знаходжусь у другому 
батальйоні. Наступаємо... В бою за село 
Чернушки комсомолець Матросов, 1924 
року народження, звершив героїчний 
подвиг — закрив амбразуру дзота сво
їм тілом, чим і забезпечив просування 
наших стрільців вперед. Чернушки взя
ті. Наступ продовжується. Докладніше 
доповім після повернення.

Агітатор політвідділу, старший лейтенант 
Волков».

Так світ дізнався про безсмертний по
двиг Матросова.

...Обережно підняли друзі тіло героя. Із ки- 
шені солдатської гімнастерки дістали комсо
мольський квиток Олександра. Помічних на
чальника політвідділу брнга'ди по роботі се
ред молоді капітан І. Г. Ноздрачов написав 
на одній із сторіночок квитка: «Ліг на бойо. 
су точку противника і заглушив її, виявивши 
геройство».

Кілька місяців тому, коли Олександ
ра, курсанта Краснохолмського військо
во-піхотного училища, недавнього вихо
ванця Іваїїовського дитячого будинку, 
приймали в комсомол, Сашко сказав:

— Я буду битися з фашистами, поки 
руки мої тримають автомат, поки б’єть
ся моє серце. Я буду битися за нашу 
землю, ненавидячи смерть...

А за день до звершення подвигу, 22 люто« 
го 1913 року, Олександр писав своїи коханій 
Дівчині: «Дорога Лідо!.. 0 окопі нас шість 
чоловік, сьомий на посту. П’ятеро у.«с сплять, 
а я сиджу біля печурки і пишу цього листа. 
Зантра, як встанемо, передам ного зв’язково
му. Я часто згадую тебе, Лідо, багато думаю 
про тебе. Ось і зараз хочеться поговорити » 
тобою яро все, що відчуваю, що переживаю...

Я люблю жптгя, хочу жити, але фронт — 
така річ, що ось жлсеш-живсш, і раптом ку
ля чи осколок ставлять крапку в кінці твого 
життя. Ало якщо мені доведеться аагинуїн. >« 
хотіп би загинути в бою»...

Тож подвиг — не випадковий. Юнак 
був готовий до нього.

В роки Великої Вітчизняної війни подвиг 
О. Матросова повторили понад 2UU воїнів різ
них національностей нашої Батьківщини — 
українець Олександр Шевченко, білорус Пет
ро Купріянов, узбек Туйчі Ерджнгитов, азер
байджанець Герай Асадов, казах Султан Бай- 
магамбетов, киргиз Чолпонбай Тулсбердієв, 
грузин Василь Пстрашвілі...

Серед цих безсмертних імен і два іме
ні молодих воїнів з Кіровоградщини — 
Олександра Конька із Світловодського 
району і з Ульяновського — Архипа 
Маніти та інші.

«Великий подвиг товариша Магросо« 
ва повинен служити прикчадом воїнсь
кої доблесті і героїзму для всіх воїнів 
Червоної Армії», — говорилося в спеці
альному наказі Народного комісара обо
рони СРСР.

На фото: Олександр МАТРОСОВ — Герой 
Радянського Союзу, гвардії рядовий.

РОЗПОВІДАЄ КОЛЕКЦІЯ

за

ЩОБ не.інтригувати читача, скажемо від
разу-, ■ в ного колекції «Рідний край — Кі- 

ровоградщина» марки, присвяченої Кірово
граду, немає. Є поштові листівки, є художні 
конверти, а марки немає. І все ж невелика 
колекція (всього 26 аркушів з поштовими 
мініатюрами), зібрана Олегом Костянтино
вичем Стемаченком і двічі експонована на 
обласних філателістичних виставках, досить 
детально розповідає про пашу область. 
Описує її природні багатства, тваринний і 
рослинний світ, історію і культуру, трудове 
сьогодення.

ЦЯ колекція — невелика частка з вели
чезної кількості марок (точної цифри 

не знає і сам Стомаченко), яку він зібрав 
більше, ніж за 20 років. Вона губиться се
ред десятка!солідних товстих альбомів з 
марками. «Зубцівки» і «беззубцівки», «чис
ті» і «гашені», «блоки» і «зціплення»...

. .Та відкриємо, перший аркуш. Тут поштові 
мініатюри з портретами І. П. Котляревські)- 
го, М. О. Добролюбова, Омеляна Пугачоза. 
Останній в 1773 році проходив козачу служ- 
бу у фортеці святої Єлизавети, Добролюбов 
приїздив сюди в 1861 році до свого знайо
мого офіцера Новицького, авгор «Енеїдн» 
служив у Новомиргороді. Про це розповг 
дають короткі машинописні пояснення на 
аркуші під марками.

— Щоб підготувати колекцію до вистав
ки, — посміхається Олег Костянтинович,— 
довелось добряче проштудіювати «Історію 
міст і сіл Кїр.овоградщини».

Якби були випущені марки, присвячені безпо
середньо КІросограду, то, зібрані до одного аль
бому, вони не склали б такої колекції, як оця, 
досить неконкретна, але дуже пізнавальна. На
віть сторонній глядач, гортаючи аркуші з марка
ми, дізнається про щось нове.

Ось поштова мініатюра із сері і марок, випуще
них на честь і.'іО-річчя Вітчизняної війни 1812 ро
ку. На ній — картина бою. А внизу на аркуші 
Підпис: «У Вітчизняній війні 1812 року активну 
участь брав третій гусарський Єлисаветградський 
полк». Цей факт відомий далеко не кожному.

Марки, присвячені Адаму Міцкевичу, 
Олександру Сергійовичу Пушкіну, Ференцу 
Лісту та Гекгору Берліозу, випустили Ра- 

** дянський Союз, Польща, Німецька Демо
кратична Республіка та Угорщина. Вони в 
колекції О. К Стомаченка — не випадкові, 
Адже славетні поети та композитори були 
гостями нашого міста

А РКУШ за аркушем гортаємо колекції, Марки 
розповідають про численних митців, що паро* 

дились, працювали або приїздили сюди, про ви* 
ставки художників-передвнжннків, що з 1878 по 
1913 рік демонструвались с Єлисавстграді 12 разів 
і збирали величезну кількість глядачів, про видат
ного педагога Антона Макаронна, який 3 роки ви
кладай у Доаинському залізничному училищі.

Аж ось змінюються кольори на поштових 
мініатюрах. Розміщені в хронологічному по
рядку, вони переносять нас в буремні роки 
початку нової ери. ери соціалізму. Під впли

ФІЛАТЕЛІСТ
З ПІНЦЕТОМ

іХ£Х

І ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ
вом ленінської «Искры» в 1902 році ство
рюється Єтсавеггрздська організація 
РСДРП. Ленін присвячує Єлпсаветградщц- 
ні безсмертні сторінки праці «Розвиток ка
піталізму в Росії». Сюди приїжджають Ар
тем, И. Е. Якір, П. 10. Дибенко. Розділ про 
революційну Кіровоградщииу — один з най
цікавіших в колекції.

Філателіст не ставив перед собою завдання 
розповісти про ті чи інші події марками тих же 
часів. Та це й неможливо, бо марки часто випус
каються вже пізніше, в ознаменування певної річ
ниці. І тим ціннішими виявляються ті екземпля
ри, які випущені незабаром, по «свіжих слідах» 
цих подій. Олег Костянтинович пінцетом обереж
но виймає скромну марку 1929 року. На ній кін
нотники Першої Кінної Армії Бульонного.

— В громадянську, — каже він, — на те
риторії області містився штаб Першої Кін
ної. А ця марка — взагалі дорога. їх зали
шилось не дуже багато у колекціонерів. Во
на вже стала реліквією. Як і оці листівки з 
фронту.

Він перегортає аркуш. На ньому — три 
пожовклі від часу картки. Дивишся на них 
І повнишся хвилюванням. Три старі картки 
раптом відтворюють грозову обстановку 
тих часів. Ось молода робітниця, суворо

звівши брови, гримає в руках щойно зроб
лений снаряд. їх багато біля верстата і всі 
вони точно ляжуть у ворожі окопи, розко- 
лять панцирі фашистських танків. А ось ра
дянський солдат, може брат тієї жінки, під
нявшись на весь зріст, зустрічає хрестатого 
«тигра» з гранатою у правиці.

На зворотах поспіхом накидані рядки геротких 
листів додому, до рідних. Видно, що писались 
вони в недовгі хаилиііл перепочинку між боями, 
де треба викроїти часу і і д те, щоб почистити 
автомат, I щоб пришити гудзика, і написати лис
та. А потім ще допго листівці доводилось тертись 
в кишені солдата, бо піддати її полковому пош
тарю — теж час потрібен. Такими вони й зхоро- 
ішлись — трохи потерті, трохи пожовклі. Але хви
люючі пам'ятники епохи, »бережені' колекціоне
ром...

І» ІД тієї пори, коли Олег наклеював перші 
Ь свої марки до кишенькового блокнота 

сплинуло нема зо часу. Колекція його ста
ла набагато соліднішою, однією з кращих 
в Кіровограді. Але-не кількістю марок ха
рактеризується хороша колекція, як і не 
кількістю книжок характерна добра бібліо
тека. Справжній філателіст — цс, з першу 
чергу, дослідник У нього па столі, крім ка
талогів поштових марок, обов'язково при
сутня енциклопедія, довідники, тс-ка з га
зетними вирізками.

В колекції «Рідний край - Кіровоградшнна» * 
розділі «Фауна та Флора» — марка з зображен
ням... плямистого оленя. Виваляється, в у нас І 
такі тварини як в Червоно Нерубаївському лісни
цтві. Па підтвердження Олег Костянтинович по
казує газетну вирізку. Цікаво, що передувало: 
марка вирізці, чи ипріака марці? В тім, цс питан
ня не таке вже й важливе, бо у справжній філа
телії, на відміну від звичайного збирання та об
міну марок, домінує, насамперед,громадянська по
зиція колекціонера, патріотизм, любов до рідно
го краю. Мабуть, тому Олег Костянтинович, об- 
лишипши збирання марок країн усього світу, етап 
«хронологістом». тобто колекціонером радянських 
знаків поштової оплати. Приємно подивитись на 
попну колекцію наших марок, починаючи з після
воєнних часів (усіх довоєнних марок не мають 
навіть музеї).

Але він з особливою гордістю показує не
примітну, на сторонній погляд, серію марок, 
випущених на честь врятування челюскін- 
ців.” «Така, — каже, — рідкісна в місті. А 
колекція — це історія і нашої філателії, і 
нашої держави. Історія, викладена мовою 
марки».

м Кіровоград.
М. ВІДЕНКО.
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Мистецька 
Ленініана

Працівники юнацької 
бібліотеки 
разом з 
міськкому 
членами 
«Знання» і 
тичний вечір «Образ 
В. І. Леніна в мистецтві».

Перед слухачами ви- 
ступиз начальник облас
ної контори по прокату 
кінофільмів Г. П. Рад- 
ловський. Він розповів 
про операторів, які за
лишили нам живий об
раз вождя, про режисе- , 
рів і акторів, що ство
рювали образ Золодими-■ 
ра Ілліча в художньому 
кіно. Цікаво, що першим 
зіграв роль Леніна ко- • 
лишній путиловський ро-. 
бітник Василь Микола- і 
йович Никаноров.

Потім завідуюча чи-, 
тальним залом бібліотеки.: 
Л. Я. Шевелееа зробила?' 
огляд літератури, в якій ? 
розповідається про мит- , 
ців, що працювали над 
образом вождя світового 
пролетаріату. Це — і Ан
дреев, і Серов, і Брод« 
ський, і Жуков, і багато 
інших радянських худож
ників.

В. ДИГАЛО, 
зав. бібліотекою дли 
юнацтва ім. Т. Шев
ченка.

м. Кіровоград.

ім. Шевченка 
працівниками 
комсомолу та 

товариства 
провели тема- 

вечір

На книжкову 
полицю

До Кіровоградського 
магазину «Пропагандист» 
облкниготоргу надійшли 
нові видання, які ви мо
жете придбати для своєї 
бібліотеки: В. Кисельов, 
В. Сущевич. «Комсомоль
ські збори». Видання 3-е 
доповнене, «Молодая 
гзардия», 1973; «Педаго
гіка і психологія в ком
сомольській роботі», ви
давництво «Молодь», 
1973; «Актуальні питання 
патріотичного і інтерна
ціонального виховання 
молоді», «Наукова дум
ка», 1973: «Комсомол і 
соціалістичне змагання»», 
«Молодая гвардия», 
1973; «Джерело ідейного 
гарїу». Лекції з історії 
КПРС, прочитані слуха
чам Республіканської 
комсомольської школи. 
«Молодь», 1973; «Молода 
гвардія». «Молодь», 1973; 
«Комсомольська слава 
України». Живий літопис 
у трьох книгах, книга 
третя (1952—1972 рр.) 
«Молодь», 1973,

п. лйтвинвнко, 
завідуючій магази
ном «Пропагандиста 

м. Кіровоград, •
З
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Спорт
КОРОТКА 
НІЧИЯ

Сьома партія четверть« 
фінального матчу претен
дентів на першість світу з

шахів між Тиграном Пет
росяном і Лайошем Пор- 
тишем (Угорщина) закін
чилась внічию після 13-й 
ходів. —

В матчі лідирує Петро
сян —• 1 : 0.

(Кор. ТАРС).

ЗМАГАЮТЬСЯ ПІОНЕРИ
В Бобринецькому районі проведено змагання «Біла 

тура» серед піонерських дружин шкіл. Півфінальні 
поєдинки відбулися в III зонах — Бобринецькій, Ви- 
тязівській, Кетрнсанівській, де взяло участь 105 піоне
рів. Команди Бобринецької школи № 4, Мнколо-Ба- 
банська та Бериславська школи взяли участь у фі
нальних змаганнях. Тут перемогу здобула команда 
піонерської дружини школи з М-Бабанки в складі 
Олександра Иоснпчука, Володимира Соболя, Пав
ла Поліщука, Миколи Різанова, Тетяни Єфремснко.

В. ЗАГОРОДНЮК, 
голова спорткомитету.

м. Бобринець.

ШАЙБУ,
ШАЙБУ!.."

Щороку юні хокеїсти 
нашої школи беруть участь 
в змаганнях на приз «Зо
лота шайба». Нині ми теж 
підготувались до цих по
єдинків, Обладнали май
данчик, закупили ковзани, 
інший інвентар. З настан-

ням морозів у змагання 
включилось 20 команд. В 
зонах уже проведено 50 
зустрічей. Попереду — фі
нальні ігри. Кращих ре
зультатів у відбіркови’х 
поєдинках домоглись 
команди «Прометей-104», 
«Сатурн-94», «Меркурій- 
81».

М. ДИШЛЕВИЙ, 
вчитель Кіровоградсь
кої СШ № 34.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

«Шляхами слави ‘ батьків» (фо
то вгорі).

Фото А. ШАМАЛИ.

місячник
ОЬОРОННО 

масової ★ 
роботи

5 тисяч кілометрів про
мчали дтсаафівці Світловод- 
ська під час комсомоль
сько-молодіжного пробігу 
по містах-героях. Нині учас
ники подорожі розповіда
ють про свої враження 
школярам міста. Комсо
мольці в дні місячника зу
стрічаються з «червоними 
слідопитами», вихованцями 
дитячої моревкої флотилії.

На з н і м к у: юні моряки се
микласники Валерій ФЕДОРЕН
КО, Володя ВОЛОШИН, вось- 
микласникн Василь ШЕПЕТ/Ч та 
десятикласник Вячеслав СТРИ
ГУ!! біли стенда, який вигото
вили учасники мотопробігу

Сотні спеціалістів вже 
підготував Кіровоградський 
автомотоклуб ДТСААФ. 
Це — майбутні воїни, класні 
спеціалісти. В цьому на
вчальному році курсанти 
дали слово довести в усіх 
групах рівень успішності в 
середньому до 4,6 бала.

На з п і м к у: викладач
Д. В. 1 ЩЕПКО веде теоретичні 
заняття з водіями компресорних 
установок.

«Є-

фирирядя і мш
МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ: ВЕСНА З ЗИМОЮ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ

МЕДАЛІ ВСІХ ДОСТОЇНСТВ
ЗАГРЕБ, 4 лютого. (Спец. кор. ТАРС). Дві золо

ті, одну срібну та дві бронзові медалі повезуть додо
му з чемпіонату Європи 1974 року радянські фігури
сти. Знову не було рівних кращій нашій спортивній 
парі — москвичам Ірині Родніній та Олександру 
Зайцеву і танцювальному, дуету — теж столичним 
спортсменам — Людмилі Пахомовій і Олександру 
Горшкову. Ще дві чемпіонські нагороди дістались 
Спортсменам НДР — Яну Хоффману і Кристині Ер* 
рат, які лідирували в одиночному катанні.

Срібну традицію Сергія Четверухіна, який зали
шив спорт, «підтримав» на нинішній першості Сергій 
Волксв із Московської області, який зайняв друге 
місце серед чоловіків.

Бронзових пагород удостоєні москвичі — Людми
ла Смирнова і Олексій Уланов — в парному катанні, 
та їх земляки — Наталія Линичук та Геннадій Кар- 
поносов — у танцях.

На жаль, не видно зрушень у наших представниць 
у змаганнях серед жінок. 15-річна москвичка Мари
на Саная на цей раз виявилась лише двадцять пер
шою.

Наступне побачення сильніших фігуристів відбуде
ться у Мюнхені, де з 5 по 10 березня будуть розігра
ні медалі чемпіонів світу.

Лютий — третій і останній мі
сяць зими. Він «знаменитий» своїми 
морозами та частими хурделиця
ми. Недарма в народі кажуть: 
«Лютий спитає, чи взутий». Здав
на люди вважали, що п'ятнадця
того лютого зима з весною зустрі
чаються. За погодою цього дня пе
редбачали, якою буде погода на
далі. Казали так: «Якщо сніг че
рез дорогу мете — весна холодна 
та пізня. Якщо ж півень зі стріхи 
нап’ється — бути ранній і теплій».

А весна в цьому місяці вже відчу
вається. Збільшується майже на три 
години день, неоо ніби піднвлося і ста
ло блакитнішим. З кожним днем все 
помітніші зміни в природі. Ось в про
менях соння купаються довгохвості си
ниці. Вони перебирають своє пір'ячко і

виспівують дзвінку коротеньку пісень
ку. Це ще не весняна пісня, але скіль
ки в ній радості! Прислухаєшся і забу
ваєш, що надворі зима і ще не раз за
крутить віхола. Неподалік декілька 
задерикуватих горобців завели між со
бою сварку. Ці надвірні постояльці 
завжди біля житла людини, тут можи» 
не тільки погрітися, а й знайти дещо 
попоїсти. Біля жител поки що тримаю
ться снігурі, сороки та гави. Останні 
все частіше злітають у повітря, виблис
куючи на сонці своїм чорним пір'ям. 
Круки розбиваються на пари і вже від
новлюють гнізда. У тварин починаю
ться шлюбні ігрища.

Якщо в цей час потрапляєш у 
ліс, то дуже цікаво прочитати 
кілька сторінок снігової книги. На 
білому полотні чітко відбилися ла
пи двох лисиць. Ось вони бігли по
руч, потім слід у слід. Ланцюжок

зникає у сусідньому байраку. А й 
галявині, ніби знаючи, що полюч 
вання вже заборонено, вільно пб| 
водять себе зайці-русаки. Боні) 
підстрибують догори, перекиданій 
ться через голову. Іноді два русаД 
ки залишать стільки слідів на 
гу, що, здається, ніби тут побувйз 
ло їх десяток.

Вепри поки що мандрують лісом 
разом, за винятком старих сікачів» 
одинців. Важко їм добувати їжу в 
мерзлій землі. На допомогу мешканцям 
лісу приходять ЛЮДИ. Єгері, . ЛІСННИН} 
мисливці, юннати цілорічно турбуй? 
ться про тварин. Заготовлено десяти/! 
тони сіна, тисячі віниній з різних трг-п 
та гілок, багато корснкгіЛодІв та зерн^* 
внх відходів. То ж лосі, козулі, вепря 
протоптали стежки до годівниць.

М. ЛИТВИНОВ.

А ЯНА 
ПОГОДА?

Лютий ще холодний місяць, але середня мі
сячна температура повітря вже на 1—1,5 гра
дуса вища, ніж у січні. Погода у лютому 
цього року передбачається дуже нестійка. 
Протягом місяця циклони з півдня принесуть 
тепле, вологе повітря, снігопади, хуртовини, 
мокрий сніг та дощ, короткочасні відлиги, ту
мани; місцями ожеледь.

В цілому ж лютий буде теплим. Середня мі
сячна температура повітря коливатиметься від 
1 до 5 градусів морозу. Тепліше буде на по
чатку першої та другої декад. Температура 
вночі — 0—5 градусів морозу, місцями до мі
нус 10 градусів, вдень від 2 градусів морозу 
до 3 градусі.! тепла. Істотне похолодання пс-

редбачається наприкінці першої і другої та в 
середині третьої декад, коли температура по
вітря вночі знижуватиметься від 7—12 до 13-£ 
І8 градусів морозу, вдень від 0—5 до 3—8 гра
дусів морозу. ,

Місячна кількість опадів становитиме 35-® 
45 мм, при нормі 26—35 мм.

Вітер переважатиме південний, 7—10, часоїл 
16 метрів на секунду, під час похолодання — 
північно-західний та північно-східний (5—10, 
часом 12 метрів на секунду).

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кіровоградського 
гідрометбюро.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ранко
ва гімнастика. (М). 9.20 — Но
вини. (М). 9.30— «Ц. Соло- 
дар. «Дві години в сім’ї Ду- 
гановнх». Телевізійний спек
такль. (М). 11.10 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 17.00 — «Екран

молодих». (Харків). 17.45 — 
«На головних напрямках п’я
тирічки». (К). 18.00 — Новини- 
(М). 18.15 — Для дітей. «Чому 
злітає повітряна куля?». (М).
18.30 — Піонерський театр.
О. Островський. «Від’їзд Бу- 
ратіно». (Кіровоград). 18.50 — 
Телефільм. (Кіровоград) 19.00 
— Концерт великого дитячого 
хору. (М). 19.50 — Прем’єра
телевізійного художнього філь
му. «Старі Зурпарчі». (М). 
21.00 — Програма «Час», (М).
21.30 — «Нумо, дівчата». Ко
льорове телебачення. (М). 
22.35 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. «Будівельник» 
(Київ) — «Спартак» (Ленін
град). (М). 23.20 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Ц. Со.ю- 
Дар. «Дві години в сім’ї Ду-

гановнх». Телевізійний спек
такль. (М). 11.10 — Телевізій
ні вісті. (К.). 11.25 — Телена
рис «Дніпропетровськ». (К). 
11.35 — «Шкільний екран». 
Українська література для уч
нів 10 класів. «Проблематики 
драматургії О. Є. Корнійчу
ка». (К). 13.35 — «Мистецтво 
— народу». (Коицерт-зустріч 
композиторів Донеччини з гір
никами шахти ім. Абакумова). 
(Донецьк). 15.20 — Телефільм. 
«Січень 1944». (М). 16.00 —
«Сторінки російської поезії», 
Ф. Тютчев. (М). 17.00 — «Си
бірські велетні». Передача 
перша. (М). 17.30 — Для
школярів. «Співає «Піонерів». 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Фільм-кон- 
иерт. «Дзвеніть, цимбали». 
(К). 19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Запрошуємо на 
пісню». (Дніпропетровськ). 
20.15 — «Телевізійна школа

механізатора». (К). 20.45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — 1. Котляревський. «На
талка-Полтавка». Вистава. В 
перерві — НОВИНІ!.

СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.30 — 

Телевісті. (К). 11-45 - Теле
фільм. (К). 11-55 — «Телевізій 
на школа механізатора». (К)> 
16.20 — «Звернення партії — 
програма дій». (Дніпропет
ровськ). 16.50 — Для школя
рів. «Будь сильним, будь 
спритним». (Львів). 17.30 — 
інформаційна програма «Віс
ті». (К). 18.00 — «День за
днем». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 18.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Театр «Дзвіночок». (М). 18.30 
— «Рік - 1974-й». (М). 19.00 -

Концерт. (М). 19.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Хімік» — 
(Воскрссенськ)—« Крила Рад». 
(М). 2І.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
трансляції хокею. (М). 22.00 — 
Кольорове телебачення. «Ва
ша думка», (М). 23/00 — Но
вини. (М). /

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Диспут
старшокласників. (М). 10.20 — 
Телевізійний художній фільм 
«Старі Зурнарчі». (М). 11.25 — 
«Змагання па селі». (М). 15.20 
— Програма документальних 
фільмів. (М). 17.30 - Для
школярів. «Читаймісто». (М). 
18.00 — Для дітей. «Іскорка». 
(Донецьк). 18.30 — «Культура 
слова». (К). 19.00 — Спортив
на передача. (К). 20.30 —
«Трибуна письменника». (Оде
са). 20.45 — «Па добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Концерт.
(К). 22.15 — «Усмішки». (К). 
23.00 — Вечірні новині!. (К).

?Жаиіа адреса і телеФони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
ЧЕПЭВЕР

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Двмитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.45 — 
«Тваринництво — ударний 
фронт». «Знам’янсі.кий комп
лекс». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебаченні!), 17.15 
— Виступ агітбригади с. Під-

печори Івано-Франківської об
ласті. (Львів). 17.45 — «На го
ловних напрямках п’ятирічки»'. , 
(Дніпропетровськ). 18.00 -ІФ 
«Наші гості». Концерт. (Кіро
воград). 18.35 — «Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
19.05 — Коннерт. (М). 19.30 — 
«В чому сила бригади». (М). 
19.40 — Художній фільм «Сі.ть- 
па». (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
Фільм «Арсен». (М). 23.00 —
Новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Радян
ський характер». (Теленарис). 
(М). 10.00— Кольорове телеба

чення. «Ваша думка». (М). 11.00 
— В ефірі — «Молодість». 
(М). 15.20 — Кольорове теле« 
иачення. Програма телевізій« 
них документальних фільмів. 
(М). 17.00 — «Шахова школа»« 
(М). 17.30 — Кольорове теле«' 
бачення. Для школярів. «Твор
чість юних». (М). 18.00 — Ко-, 
льоровс телебачення. «Я па
м’ятаю мить чудову», (К)’« 
18.30 — Реклама, оголошення, 
(К1. 19.05 — Програма «Вісті». 
(К). 19.45 — «Екран молодих»'. 
(К). 20.45 — «На добраніч, д(? 
тчі». (К). 21.00 - Програма»'
«Час». (М). Зі.30 - Розповіді 
про театр. (М). 22.30 — інтер
бачення. Концерт. (М), 23.00 — 
Шахи. (М). 23.15 — Нові»-»
ніі. (М).
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