
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
НАРАДА З ПИТАНЬ ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Б Кіровограді відбулась нарада, скликана обко
мом Компартії України.

Па нараді було розглянуто питання про стан і де
які заддання по посиленню ідеологічної роботи се
ред тіруДч цих обласіі. З доповіддю виступив завіду
ючий відділом пропаганди і агітації обкому Компар
тії України І. П. Оліфіренко.

В обговоренні питання взяли участь завідуючий 
відділом йауки та учбових закладів обкому партії 
В. І. Вибрик, секретарі райкомів партії: Олексан
дрійського — М. Г. Цнбульський, Добровеличків- 
ського -у» М. К. Пашолок, Онуфріївськото — В. Г, 
Галаган, Долннського — І. А. Супрун, Голованів- 
ського — В. М. Панасюк, Кіровського м. Кіровогра' 
да — М. 1. Сиченко, начальник обласного управлін
ня культури Ф. О. Цигульський, голова облпрофра- 
дн Д. Т. Жмак та інші.

У роботі наради взяв участь і висгупнв на ній 
секретар обкому Компартії України А. І. Погребняк.

пролетарі ВСІХ КРАЇН,

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання XV 
№ 22 (1814).

• Ціна 1 коп.ВІВТОРОК, 19 лютого 1974 року

РОЗМОВА ПРО ГОЛОВНЕ
В Новоукраїнсько.м’у районі в первинних ко.мсо- 

.моль'Лхих організаціях зараз проходять збори.
• Юнаки і дівчата виносять на порядок денний обго

ворення своїх невідкладних завдань, які ставить 
грудневий (1973 р.) Пленум ЦК КПРС та X пленум 
ЦІ< влкем.

Організовано пройшли такі збори в колгоспі 
«Світанок». В своїй доповіді затяжок колгоспної 
комсомолі) Григорій Азза зупинився на завданнях 
організаціі_соціалістичного змагання серед молоді, 
на питанні підвищення керівної ролі комсомольців 
серед ііеспілкової молоді. 1 не залишилося байдужих 
на зборах, адже мова зайшла про головне — про 
те, над чим працюватимуть у визначальному році 
п'ятирічки.

Принципова розмова йшла па зборах. Вирішили 
підняти роль трудового виховання молоді колгоспу. 
А для переможців соціалістичного змагання вста
новили призи.

Незабаром юнаки і дівчата вийдуть па суботннк. 
Це — теж рішеніиі комсомольських зборів.

Л. РУБАН, 
заступник секретаря комсомольської організації 
колгоспу «Світанок» Новоукраїнського району.

В ДРУКАРСЬКОМУ ЦЕ
ХУ ОЛЕКСАНДР ІПСЬКОЇ 
ФАБРИКИ ДІАГРАМНИХ 
ПАПЕРІВ БІЛЬШЕ ПОЛО
ВИНИ РОБІТНИКІВ - 
МОЛОДЬ. КОЛЕКТИВ ТУТ 
ДРУЖИНИ. КОЖЕН ВБО
ЛІВАЄ, ЩОБ У РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ ВИКОРИСТАТИ 
ПРОДУКТИВНО КОЖНУ 
ХВИЛИНУ. ОСЬ І ЦЬОГО 
РАЗУ ПО ПЕРШОМУ ВИ
КЛИКУ ДРУКАРКИ РОТА
ЦІЙНОЇ МАШИНИ ВА
ЛЕНТИНИ БЄЛЯЄВОІ 
СЛЮСЛР-НАЛАДЧИК ВЯ
ЧЕСЛАВ КАТАЄВ ДОПО
МАГАЄ ВІДРЕГУЛЮВАТИ 
МАШИНУ. І СЬОГОДНІ 
ВАЛЕНТИНА, ЯК 1 ЗАВ
ЖДИ, ВИКОНАЄ ЗМІННЕ 
ЗАВДАННЯ НА 105 ЧИ НО 
ПРОЦЕНТІВ.

НА ФОТО (ЗЛІВА НА
ПРАВО): В. БЄЛЯЄВ/А І
В. КАТАЄВ ЗА РОТАЦІЙ
НОЮ МАШИНОЮ.

Фота 51. ПАЛЬЧИКА.
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ПЕРЕМОГА!
Підвищені соціалістич

ні зобов’язання у членів 
комсомольсько - моло
діжної бригади експорт
ної дільниці Олександрій
ського заводу підйомно- 
транспортного обладнан
ня, Нещодавно груп- 
комсорг бригади Олек
сандр Тяглий повідомив 
завком комсомолу про 
підсумки роботи вахти на 
честь з'їздів комсомолу. 
За січень колектив, очо
люваний комуністом С. і. 
Андреєвим, виконав план 
нормовиробітку на 115 
процентів. При цьому зу
міли зекономити дроту на 
160 карбованців.

Працю, ударну щодня, 
комсомольці і молодь тут 
поєднують з суспільно-ко
рисними справами. Всією 
бригадою (всього шість 
чоловік) зібрали три з по
ловиною тонни металоло
му, зібрали і здали на 32 
карбованці паперової ма
кулатури.

В. ТАРАН ДО, 
зав. відділом комсо
мольських організацій 
Олександрійського МК 
ЛКСМУ.

ВОБЛАСНОМУ краєзнавчому музеї майбутні ро- ! 
бітники слухали розповідь літньої людини. Фєо- і 

досій Демидович Гетьманець, заслужений лікар 
УРСР, розповідав їм, учнчм професійно-технічного 
училища № 6, про Всесвітній конгрес миролюбних 
сил, делегатом якого він був. Юнаки н дівчата лови
ли кожне слово оповідача, проймались великою ду
мою партії про мир на землі і братерство між наро
дами, що борються за прогрес і соціалізм. їм глибо
ко в душу запали слова, мовлені на конгресі Леоні
дом Іллічем Брежнєвим:

«-.Відстоюючи принципи мирного співіснування, м» 
боремося за тс, шо є найдорожчим мільярдам лю
дей на землі: за право на саме життя, за врятуван
ня від небезпеки його знищення в полум’ї війни».

Мир сьогодні — це не лише питання безпеки. Це і 
важлива передумова для вирішення багатьох про
блем сучасності. Зміцнення миру означає і зміцнен
ня соціалізму. Ці поняття для пас невіддільні. 1 ран- 
діозні звершення радянського народу в будівництві 
комунізму, успіхи братніх країн соціалістичної спів
дружності, зростання сил миру і соціального про
гресу в усьому світі — все це ще раз доводить, що 
курс, визначений ученням маркспзму-ленінізму. ідео
логією пролетарського інтернаціоналізму, єдино 
вірний.

Наша партія 
завжди послі
довно боролась 
за мир. 1 в сво
їй боротьбі во
на спирається 
на одностайну 
підтримку 
дянського

ра- 
иа-

роду.
Глибо к и й 

зміст зовніш
ньої політики

надійна запорука
імпЛК ™^ШИЛИ У ВІДПОВІДЬ НА ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ЧЛЕ- 
квипД0Л!£?^0ЛЬСЬК0 - МОЛОДІЖНИХ ТРАКТОРНИХ 
£ ”^д^ЧрДЮВЛПИХ Б. ЛУ3АНІВСЖКИМ ТА В. ГАЛУНІ- 

ХЛІБОРОБИ КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ » 
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ.

У січні в газеті «Молодий кому
нар» був надрукований відкритий 
лист членів комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад колгос
пів «Жовтень» Новомиргород- 
ського району та імені Калініна 
Олександрійського району до мо
лодих хліборобів області. За
клик — сповна використовувати 

резерви по
ля, не шко
дувати ані 
сил І вмін- . 
ня, ані 
в ІДУ 
снаги 
того, 
нива 
вертого, ви
значального 
була буй
ною І до
рідною — 
зна йшов 
широку під

тримку серед молодих механіза
торів Кіровоградщини.

Незабаром весна. Хліборобові 
зрозуміле це передстартове хви
лювання напередодні посівної. 
Нелегкою буде боротьба за вели
кий хліб четвертого, визначально
го року п’ятирічки. Адже вже за
раз ясно, що частину ланів дове
деться пересівати. Та молоді хлі-

і
дос- 

на- 
Для 

щоб 
чет-

бороби наших бригад розуміють: 
майбутній врожай — у дні вчо
рашньому, сьогоднішньому, завт
рашньому. Тобто, врожай зале
жить від нас самих, від того, як 
ми підготуємося до -посівної і 
жнив, використаємо набутий дос
від.

Прочитавши в «Молодому ко
мунарі» відкритого листа членів 
комсомольсько-молодіжних трак
торних бригад, визнаємо: так! Є 
Ще резерви у поля! Наше завдан
ня — використати їх сповнаї

Члени комсомольсько-молодіж 
но'і бригади № 2 зобов’язуються 
нинішнього року виростити по 
40,5 центнера озимої пшениці з 
гектара, 26 — проса, 25 — ячме
ню, 22 — гороху, 20 — гречки, 
25 — соняшника, 340 — цукрових 
буряків. Ланка Олексія Кушнирьо- 
ва на 400-гектарній площі виро
щуватиме зернову кукурудзу. 
Плануємо на площі 300 гектарів 
зібрати по 70 центнерів зерна цієї 
культури, а на 100-гектарному 
клину — по 100 центнерів. Збере
мо з кожного гектара по 280 
центнерів кукурудзи на силос.

Озимі посіяли а оптимальні 
строки — з 5 по 15 вересня. Під 
кукурудзу внесли на кожен гек
тар по 20 тонн органічних І чоти
ри цечтмеои мінеральних добрив.

Цукрозі буряки посіємо після 
озимої пшениці. Внесли на цій 
площі восени по 9 центнерів су
міші мінеральних добрив та по 
2 центнери аміачної води на гек
тар. На озимині розставили близь
ко 2000 щитіч.

Члени комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади N2 1 зо
бов'язуються з кожного гектара 
зібрати по 40,5 центнера озимої 
пшениці, 26 — ячменю, 25 — вів
са, 26 — проса, 19 — гречки, 75 — 
кукурудзи, 25 — соняшника, 320 — 
цукрових буряків. 130 — картоплі. 

В бригаді вчасно і в оптимальні 
строки пооведено всі агротехнічні 
заходи.

І в першій і э другій бригадах 
грунтообробна техніка вже стоїть 
на лінійці готовності, механізато
ри приступили до ремонту зерно
вих і спеціальних комбайнів,

І це не самозвіт. Це просто 
огляд нашої готовності до бо
ротьби за хліб нового року. Ми 
знаємо свої завдання і для кож
ного в цій боротьбі визначили 
конкретне місце.

За дорученням колективів 
бригадир комсомольсько- 

молодіжної тракторної брига
ди № 1 О. ГОРБУНОВ, гпуп- 
комсорг — М. КОВАЛЬОВ, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади 
№ 2 Г. НОВИКОВ, груп- 
иомсорг - М. ТЕТЕРІВ, 
Колгосп «Перше травня»

Мал о в пекінського району.
мд гя іми мнні, 11 ііі

твоєЗАКЛИЧНЕ
слово

партії і Ра
дянського уряду повинна усвідомлювати кожна мо
лода людина. Комсомольські організації області у 
своїй роботі широко використовують провідні доку
мент сучасності, зокрема матеріали квітневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС та виступ товариша 
Брежнєва на Всесвітньому конгресі миролюбних 
сил. їх широко обговорювали на заняттях гуртків 
комсомольської політосвіти, пропагандисти постійно 
звертаються до них у своїй щоденній практиці. І тут 
хочеться назвати Гайворонський, Бобринецький рай
коми, Олександрійський і Світловодськин міськкоми 
комсомолу, які націлила пропагандистів комсомоль
ських гуртків па широке висвітлення міжнародної 
діяльності КПРС.

В Новоукраїнському районі було проведено семі- | 
нар пропагандистів і політінформаторів з питань в 
зовнішньої політики нашої партії і Радянської де0- І 
жави. Розроблено тематику політінформацін, лекцій, г 
яку опубліковано в район тій газеті. В колгоспах ра
йону — «Росія», «Світанок», «Маяк» та інших — по
стійно перед молоддю виступають комсомольські ак
тивісти — політінформагори.

Подібні семінари відбулись майже в усіх районах 
обласіі і дали вагомі наслідки.

Велику роботу проводять і працівники бібліотек. 
В читальних залах організовано вистазкн літерату
ри з витань зовнішньої політики КПРС, відбувають
ся тематичні читацькі конференції та огляди літера
тури.

Активно включились у роз'яснення міжнародної 
діяльності КПРС і .молодіжні лектори. Ними прочи
тано понад три тисячі лекцій про діяльність КПРС 
па сучасному етапі. Ця тема стала провідною в те
матиці лекцій, які проводяться лекторськими трупа
ми райкомів і міськкомів комсомолу

Хорошу справу роблять учасники X Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів, що проходив у Бер
ліні, та юнаки й дівчата, ще за путівками відвіду
ють- зарубіжні країни Повернувшись додому, вони 
зустрічаються з молоддю у виробничих колективах, 
з школярами, розповідають про ге, якою популярніс
тю користується за кордоном Країна Рад, як чесні 
люди усього світу гаряче схвалюють миролюбну по
літику Радянського Союзу.

Проте, тут є і р$тд серйозних упущень. Часто по- 
літінформації, розповіді біля карти світу ще хибують 
поверховістю. В окремих районах молоді лектори не
впевнено беруться за чигання лекцій про боротьбу 
нашої країни за мир, а в райкомах комсомолу ці 
лекції не завжди обговорюються перед тим, як їх за' 
пропонувати слухачеві Не всі заходи відзначаються 
глибокою політичною спрямованістю.

Молодь гаряче підтримує політику рідної партії. 
Відповідь па неї — творча і натхненна прапя. Кожен 

І юнак і дівчина повинні усвідомити, що від результа
тів праці залежить могутність і багатство нашої кра
їни, а отже, і її вагоме слово у світі. Твій щоденний 
внесок у виконання планів п’ятирічки, її четвертого, 
визнача льного року, і є особистою часткою у бороть 
бі за мир.
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ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

ГОМІН стихає — перші 
ж слова учителя при

вертають до себе загаль
ну увагу. Поміж зосеред
жених старшокласників 
намагаюсь відшукати по
глядом ту, заради якої 
прийшов на урок. Хто ж 
вона, Валя?

Ще раз заглядаю до за
писника, у сподіванні зна
йти там додаткову інфор
мацію. «Валя Прусакова. 
9-А клас Павлиської се
редньої школи імені В. О. 
Сухомлинського. Секре
тар комсомольської орга
нізації. Делегат XXII з'їз
ду ЛКСМУ».

Познайомитись допомагав 
нипадок. У класі прокочуєть
ся раптом веселе пожвавлен
ня: щойно при відповіді сплу
тали амфібрахій з амфібією 
— розмір вірша з біологічним 
організмом. Однії з веселих 
випадків, яких сотні в кож
ній школі.

■ — Прусакова, до дошки. 
Напиши правильно.
•Тоненька, світловолоса дів

чина вгтае з-за парти. У кла
сі — полегшення. Власний до
свід недавніх шкільних років 
підказує: так буває тоді, ко
ли знають, що повторної від
повіді не знадобиться — Ва
ля не помилиться.
ІНКОЛИ ми оцінюємо 
* людину, ще не бачив
ши її. Частково про неї 
може сказати те місце, 
яке займає вона у відо

«ВІДМІННО»— 
в диплом

„З/ШГОДЛіЙ Я ОМ ГИДР" 19 лютого 1974: року

ПЕРЕД КОНКУРСНИМИ ЕКЗАМЕНАМИ

НОВЕ У ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ

ДО ВУЗІВ І ТЕХНІКУМІВ
МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР ЗА

ТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВУЗІВ І ТЕХНІКУМІВ НА 1974 РІК. НА 
ПРОХАННЯ КОРЕСПОНДЕНТА ТАРС ПОРЯДОК ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ 
КОМЕНТУЄ МІНІСТР ВИЩОЇ 1 СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СРСР В. П. Є Л ІО Г І Н:

— У 833 вузах країни тепер навчає
ться 4,7 мільйона чоловік. Бурхливий 
розвиток науки і техніки вимагає постій
ного підвищення якості підготовки спеці
алістів. Саме на це націлює працівників 
вищої школи Постанова ЦК КНРС і Ра
ди Міністрів СРСР «Про заходи но 
дальшому вдосконаленню вищої 'освіти 
в країні». Радянський вуз, підкреслює
ться в ній, повинен озброїти студента 
глибокими науковими і практичними 
знаннями з обраної професії, навчити 
вміло застосовувати їх у майбутній ро
боті.

Цього року основні положения Правил при
йому зберігаються. Як показує досвід, остан
ні нововведення — підмова на екзаменах від 
поділу дисциплін на профілюючі і пепрофілю- 
ючі, врахування при конкурсному доборі оці
нок, поставлених у документі про середню ос
віту, — сприяють зарахуванню більш підго
товленої молоді.

Нові зміни у Правилах стосуються ви
пускників технікумів і середніх профе
сійно-технічних училищ. Тепер вони мо
жуть зразу ж вступати за своєю спеці
альністю до вузу на вечірній або заоч
ний відділ. Раніше, як відомо, для цьо
го потрібен був стаж практичної робо
ти. Треба сказати, що такі вступники ді
стали право першочергового зарахуван
ня.

Особи, які закінчили школу із зо.то-

тою або срібною медаллю, а також ви
пускники технікумів і середніх професій
но-технічних училищ, що .мають диплом 
або атестат з відзнакою, складають 
тільки одіін вступний екзамен: письмо
вий або усний (це визначає вуз). Якщо 
він складений на «відмінно», вступника 
зараховують до інституту. Якщо оцінка 
нижча, він повинен складати й інші ек
замени.

Є у Правилах доповнення, іцо стосуються 
випускників середніх шкіл, які складали ек
замени, але не були прийняті до вузу. При 
вступі у вищі навчальні заклади в наступні 
роки такі юнаки і дівчата за кожен пропуще
ний після закінчення школи рік повинні, як 
правило, мати не менше шести .місяців стажу 
роботи.

Затверджено програми вступних екзаменів. 
Значних змін у них немає. Трохи розширено 
програму з історії СРСР. Особлива увага 
звертається на знання вступників із суспіль
но-політичної тематики останніх років.

Затверджено Правила прийому до 
технікумів і училищ. Вони майже не змі
нилися. Деякі доповнення стосуються 
випускників середніх професійно-техніч
них училищ, які одержали диплом з від

знакою. Як і медалісти середніх шкіл, 
вони мають тепер право вступити в тех
нікуми без конкурсних екзаменів на від
діл для тих, що мають закінчену серед
ню освіту.

-•

мому тобі колективі, сто
сунки з людиною, яку зна
єш. Так було й цього ра
зу. Валя вже наперед ці
кавила мене не тільки як 
делегат комсомольського 
з’їзду, але й як учениця 
відомої школи, як вихо
ванка мудрої, світлої лю
дини — видатного педа
гога нашого часу. Та й 
простий розрахунок під
казував, — щось незви
чайне є в дівчині, яка в 
свої шістнадцять років 
очолює комсомольську 
організацію закладу — 
своєрідної наукової лабо
раторії педагогіки.

Ще більше заінтригува
ла перша ж розмова в 
учительській.

— Валя? Прусакова? — 
Сергій Олександрович Сухо- 
млинськнй, класний керівник 
9-А загадково посміхається. 
— Чудесна, чудесна людина. 
Якщо шукаєте ідеал дівчини,, 
то вважайте, що ви його зна
йшли. Судіть самі: мила, 
працьовита учениця, гарно 
навчається, чудесно співає, 
танцює, декламує, грає, бага
то читає, умілий організатор, 
чуйний, хороший товариш... 
Ба, пальців на руках уже нс- 
внетачає, а назнали далеко 
не все.

І далі, вже серйозніше:
— Про ідеал, звичайно, 

жарт, але дівчина справді 
хороша. Головне — добра 
душею. Не сусальною со
лодкою добротою, а ак
тивним відстоюванням 
своїх позицій в боротьбі 
із злом. Таке — дар на 
все життя. Василь Олек
сандрович говорив ко
лись: окрім диплома ін
женера, медика, учителя 
чи іншого фаху кожен по
винен заслужити ще й ди
плом людини, не менш 
важливий. Такий Валі 
можна вручити з упевне
ністю вже зараз.

Микола Іванович Ко- 
дак, директор школи,

— Справді, людина має 
вирости з Валі хороша, 
Вона навчається зараз у 
мене на факультативі ро
сійського мистецтва. Бачу, 
як тонко відчуває дівчина 
мову кожного твору, як 
глибоко сприймає болі І 
тривоги митців. Це дуже 
хороша ознака. А як во
жак комсомольців, поміч-

ниця нам, педагогам, — 
просто чудова. Нещодав
но трапився такий випа
док — з об'єктивних при
чин учитель не зміг про
вести масового заходу 
для старшокласників. Як 
бути? Виручила Валя. «Ми
коло Івановичу, а що коли 
ми проведемо диспут?» 
І> АЛЯ охоче показує 
** школу. Про кожний 
куточок говорить з вели
чезною любов'ю.

Ось — знаменитий «зе
лений клас» — улюблене 
місце школярів усіх поко
лінь. Пам'ятний він і для 
Валі — тут склала друго
класниця першу казку на 
уроці Василя Олександро
вича Сухомлинського. Ось 
навчальний корпус най
молодших. Рік тому Валя 
забігала сюди кожної 
вільної хвилини — до сво
їх підшефних піонерів. 
Потім довго переживала 
вимушену розлуку з ма
лечею, коли обрали її 
секретарем комсомоль
ської організації.

Ось — сад радості. Як 
дорогу естафету переда
ють його випускники сво
їм наступникам. Зараз він 
під опікою Валі і її дру
зів. О.ч оранжерея, де 

вирощу вала 
квіти юннат- 
кою, бібліоте
ка, майстерня, 
музей... Та й 
усе це — зем
ля, дерева, не
бо — ніби веле
тенський клас, 
у якому ніколи 
не скінчиться 
навчання, від
криття нового, 
цікавого.

Так, без ' цього Вали зараз 
не мислить свого буття. І ак
тивно втручається в нього, 
щоб зробити все ще кращим, 
донести його значення до 
всіх. До цього зобов’язує її і 
звання комсорга. Секретар з 
Валі непоганий. Врівноваже
но, по-діловому працює ком
сомольська організація. Одна 
з причин цього — правиль
ний розподіл доручень.

— Спочатку брала багато 
на себе, — посміхається дів
чина. — Намагалася все зро
бити сама, боялася переван
тажити когось дорученням. 
Допоміг Микола Іванович: до
вів, що комсорг — не перед
усім організатор. Відюді 
справи пішли на краще.

У Валі справді багато 
йде від доброти. Але не 
менше шанують дівчину і 
за прямоту. Знають — не 
змовчить Валя, коли щось 
не так. Неправильно по
вела себе подружка. Роз
гублена, схвильована — 
до Валі: «Правильно зро
била?» А погляд так і 
просить підтримки. «НІ1» 
Розсердилася, відверну
лася, проте пізніше зро
зуміла все, і дружба піс
ля цього стала ще міцні
шою. Похитнулася дисци
пліна в однокласника. 
Став неуважним, погірши
лось навчання. Першою ж 
виступила на класних 
комсомольських зборах. 

РОК літератури, на
& якому я вперше 

побачив Валю, пройшов 
цікаво. Не помітили, як 
змайнув час і пролунав 
дзвінок. Застав він чима
ло піднятих догори рук, 
що вимагали права на 
відповідь.

Серед них була і Вали
на рука. Подумалося, що 
так ось підійматиметься 
вона на комсомольському 
з їзді, так ось підтриму
ватиме все добре в жит
ті. А зустрінеться зло — 
підніметься проти, не за
губиться за спинами ін
ших. Не знаю, яка оцінка 
з'явилася того дня в жур
налі проти Валиного прі
звища, але до найвищого 
документу —- диплому 
людини можна ставити 
«відмінно»,

О. ЖУРБА. 
Онуфріївськнй район.

З мрією про небо

Другий

Г^НІСЯЧНиК
ОБОРОННО 

масової ★ 
роботи

Вже четвертий рік в нашо-^ 
/лу училищі діє спортивно-тех
нічний клуб ДТСААФ. Тут 
створено кілька секцій. Цікаво 
працюють радисти, картингіс- 

мотогонщики, моделісти, 
водії мотоциклів, 
масова стрілецька

ти, 
готуються 
Найбільш 
група. А секцію авіамоделізму 
очолює Микола Колосник. Він 
сам не раз виступав на облас
них змаганнях, має 
спортивний розряд. Працює 
захоплено, багато часу про
сиджує над кресленнями, ра
зом зі своїми вихованцями ви
готовляє моделі літаків. А по
тім — змагання. Відрегулював
ши двигуни, хлопці запускають 
в небо свої мініатюрні лайне
ри. Щоп ягниці на кордодромі 
влаштовують поєдинки між 
спортсменами клубу ДТСААФ.

М. ГІЛЬТЯЙ, 
голова первинної організа
ції ДТСААФ Олександрій
ського педучилища.

* Ф Ф
Готуючись до 56-ї річниці 

Збройних Сил СРСР дтсаафів- 
ці та комсомольські активісти 
нашого комбінату значно по
жвавили спільну роботу по

військово-патріотичному 
хованню молоді. Знову тривав 
залік з фізичної та військово- 
технічної підготовки. 25 ком
сомольців виконали нормати
ви комплексу. А тепер збира
ємось провести зустріч вете
ранів війни з молодими робіт
никами, майбутніми воїнами.

А. СИПЛИВИЙ, 
секретар комітету комсо
молу Маловйсківського 
цукрокомбінату.

На знімку: М. КО- 
.4 ECU И К (в центрі) 
з членами секції 
авіамоделізму.

Фото м. гільтяя.

Оголошеио черговий 
прийом слухачів у Вищу 
комсомольську школу при 
ЦК ВЛКСМ.

Прийом слухачів прова
диться за рекомендацією 
ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомів, обко
мів ВЛКСМ і відповідних 
політорганів Збройних 
Сил СРСР.

На факультет історії і 
комуністичного виховання 
з чотирирічним строком 
навчання приймаються ко
муністи з числа робітни
ків, колгоспників, воїнів, 
яких звільняють у запас, у 
віці до 22 років включно, > 
які добре виявили себе на 
практичній роботі в ком
сомольських організаціях, 
успішно закінчили серед
ню школу і мають стаж 
трудової діяльності не 
менше 1 року.

На факультет комсо
мольської роботи з дво
річним строком навчання 
приймаються комуністи з 
числа працівників ЦК 
ЛКСМ союзних республік, 
крайкомів, обкомів ком
сомолу, секретарів 
окружкомів, міськкомів, 
райкомів комсомолу, від
повідальних працівників 
молодіжних газет і жур
налів, редакцій радіо і те
лебачення у віці до 25 ро
ків включно, які мають 
вищу освіту.

ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайові, обласні 
комітети ВЛКСМ, відпо
відні політоргани Зброй
них Сил СРСР подають 
документи на вступників у 
приймальну комісію ВКШ 
при ЦК ВЛКСМ до 1 квіт
ня 1974 року.

Вступники на факультет іс
торії і комуністичного вихо
вання з 1 по 15 липня 1974 р. 
складають вступні екзамени в 
обсязі програми середньої 
школи з російської мови і лі
тератури (письмово і усно), 
історії СРСР, іноземної мови 
і проходять спіпбссіду з істо
рії ВЛКСМ і актуальних пи
тань діяльності комсомолу.

Вступники па факультет 
комсомольської роботи разом 
з документами подають до 
1 квітня 1974 р. рє'ферат з ак
туальної проблеми комсо
мольської роботи (публікації 

для вступників у групу 110 
підготовці працівників моло
діжної преси). З 10 по 15 лип
ня 1974 р. проходять вступні 
спі (бесіди з основ маркензчу- 
ленінізму (історія КПРС. фі
лософія, політекономія і на
уковий комунізм в обсязі про
грами вузу), з історії ВЛКСМ 
і актуальних проблем діяль
ності комсомолу.

Слухачі школи забезпе
чуються стипендією і гур
тожитком (без сім'ї).

Початок навчання —

Прихід нового, 1943 року, народні месни
ки ознаменували ще активнішими діями в 
тилу ворога. Злітали в повітря залізничні 
мости, горіли бензосховища, приходила ка
ра до запроданців-поліцаїв та їхніх госпо
дарів — фашистів Люди ішли в ліси, на 
пошуки месників. Неветчкі групи перерос
тали в партизанські загони.

Для зміцнення керівних партизанських 
кадрів та для об'єднання діючих і створен
ня нових загонів 17 січня 1943 року в ра
йоні Чорного лісу була висаджена "органі
заційна група на чолі з 1. Д. Дібровою. Во
на стала ядром цілого партизанського з’єд
нання.

Вірний син Комуністичної партії, учасник
громадянської війни, 
партизанського руху 
— таким залишився 
наш земляк Ілля Данилович Діброва..

Після визволення Кіровоградської обла-
сп р 1)44 Р°Ц1 Д- Діброза з групою то-

прославлении герой 
на Кіровоградщнні, 
в пам'яті людській
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Початок навчання —
• вересня 1974 року.

Адреса школи: Москза, 
с-442, уЛ. Юности, ВКШ- 
при ЦК ВЛКСМ.

варпиіій був відправлений па бойове зав
дання в Чехословаччину для організації 
партизанського руху. В боях з німецькими 
•><іі-ірбннкамн за визволення чехословацької 
зе~'?1 х0Р°брнн командир загинув.

Біля міста Стара Тува споруджено 
нам і.тник, на якому написано: «На вічну 
нам ять командиру Другої партизанської 
>ршад,і Іллі Даниловичу Діброві. 1І.Х. 
194$ року».

В травні. 1945 року тіло славного парти
занської о ватажка перевезли на Батьків- 
1Ц1І11У 77- В м*сто Олександрію. На могилі

Д- Діброви встановлено постамент. Йо
го їм я носить одна з вулиць; на будинку, 
до він проживав, та на будинку школа, дс^ 
вчився, а також на вулиці його імені встз ~ 
новлено меморіальні дошки.

Л. ПАПЧЕНКО, 
краєзнавець.

м. Олександрія.
________ На Ф°то: постамент І. Д. Діброви
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ПАСИВНИМ

діалог старшокласників.

ТВОЯ ТОЧКА
ЗОРУ

Лютий Друже старшокласнику! Ось і зустрілися 
ми знов на сторінках «Вітрил». Позаду — 
веселі новорічні світа, канікули, перші дні 
занять. Десь попереду на «безпечній» від
стані — контрольні і екзамени. У школярів 
цікава пора — Середина навчального року.

Кожен вільний час проводить по-своєму. 
Одні виконують якесь комсомольське дору
чення, інші поринули в заняття гуртка,

треті складають перші поетичні строфи. 
Ставляться досліди, дочитуються книги, 

спалахують дискусії, ідуть останні перед
святкові репетиції... 1 за всім цим відкри
вається великий і бентежний світ вражень, 
думок, сумнівів — пізнання життя. Як ви
рішуєш ти їх, чим захоплюєшся, про що 
прієш зараз? Про це ми й вирішили роз
повісти на сторінках «Вітрил».

хто ти?
Пам’ятаєш, друже, в останньому випуску «Вітрил» 

ми друкували листа «Чим зацікавити?». Твоя ровес
ниця, комсомольський секретар однієї з шкіл Галя 
Полова зверталася з запитанням: як повестися з 
юнаками, що навчаються в її класі? На першій по
гляд, дорікнути їм ніби нічим: навчаються хлопці 
добре, дисципліна на уроках непогана. Але їх зо
всім не цікавить громадське життя класу. Як бути 
з такими? Не зважати? Адже більшість у класі 
знайшли справу до душі. Примусити? Виконувати 
доручення за них? Зацікавити? Але чим? Як?

До редакції, і безпосередньо авюру листа надхо
дять перші відповіді. Одну з них ми публікуємо 
сьогодні. Галі відповідають комсомольські активісти 
Олександрівської середньої школи № 1 Раїса Мар- 
фула та Сергій Литвин. Вони зустрілися з нашим 
кореспондентом. Подаємо

Раїса. Лист. Г. Полової 
«Чим зацікавити?», що 
був надрукований у «Мо
лодому комунарі» від 27 
грудня 1973 року, я пере
читала кілька разів: пер
ший — для себе, а інші — 
під час обговорення в 
класі. На мою думку, ав
тор листа міркує пра
вильно — поза увагою ко
лективу не повинен ли
шатись жоден член Спіл
ки. Адже сила її в тому, 
що всі охоплені роботою, 
зацікавлені нею і працю
ють на повну силу своїх 
можливостей. У 
школі, де є сім 
комсомольських 
зацій на правах

нашій 
класних 
органі- 

первин- 
них, ми, перш за все, дба
ємо про доручення, які 
добираемо кожному зо
крема.

Сергій. І при цьому 
обов язково враховуємо 
здібності, можливості і 
захоплення комсомоль
ців. Я вважаю, що пасив
них, так би мовити, в «чи
стому» вигляді, не буває. 
Є просто люди, не схоп
лені увагою колективу, а 
тому й лишаються поза 
ним.

Раїса. Обов’язково по-

трібно вивчити кожного 
комсомольця, його нахи
ли, вподобання. Цим у нас 
займається бюро класних 
комсомольських органі
зацій. Вони ж підбира
ють доручення. Дуже 
важлизо, щоб доручення 
зацікавило, дало можли
вість виразити свої здіб
ності, розгорнути ініціа
тиву.

Сергій. Наприклад, у 
нашому класі навчається 
Павло Козупляка. Довгий 
час ми ніяк не могли йо
го зрозуміти. Пропонува
ли найрізноманітніші до
ручення. Він брався за 
них неохоче, а то й зовсім 
не виконуваз. А потім ми 
врахували його захоплен
ня точними науками. І за
пропонували відповідати 
за них у класному «посту 
всеобучу». І Павло взявся 
за справу з ентузіазмом. 
В нашому класі тепер не
має невстигаючих. В цьо
му внесок і Павла Козуп- 
ляки.

Або ще один приклад. Вік
тор Бугай навчається непога
но, громадська робота його 
ніби теж не захоплює. Та 
ли мова заходить про тс, 
му доручити оформити 
зично вечір відпочинку, 
безсумнівно, вибір падає

ко- 
ко- 
му-
то, 
на

Віктора. Бо він захоплюється 
музикою, знає, що з грамза
писів запропонувати друзям. 
А одного разу на вечорі по
трібно Оуло «захищати» свої 
улюблені музичні твори. 1 
Віктор зробив це найкраще.

Раїса. Важливо вірно 
добрати доручення. Та 
необхідно також і постій
но тримати 
те, як 
Але і 
відмітки 
ловому, принципово, 
ме з такою метою 
провели 
відкриті 
збори «Якщо тобі комсо
молець ім'я — кріпи йо
го ділами своїми». Мова 
йшла про місце кожного 
члена ВЛКСМ у житті на
шої організації, про вико
нання ним своїх обов'яз
ків .

Сергій. Розкривається 
людина в праці. Я пере
конаний, що са/ле тут най
краще виявляються її 
здібності і характер. Ми
нулого літа ми допомага
ли своїм шефам з кол
госпу «Іскра». Наш клас 
комплектував комбайн. І 
пасивних тут не було. Всі 
працювали з великим ба
жанням і задоволенням.

Отже, пасивних не бу
ває, ними стають —твер
дять Раїса н Сергій: По
трібно лише розібратися 
в здібностях кожного, зна
йти їм справу до душі, і 
пасивні стануть рівно
правними членами колек
тиву. Без .примусу і за
охочувань.

А як вважаєш ти? Чи 
достатньо цього? Цікавих 
справ багато. Ллє чому 
все ж трапляються твої 
ровесники в колективі, які 
стоять осторонь життя 
класу? Пиши нам. Розмо
ва триває.

з полі зору 
воно виконується, 

не формально, для 
< в плані, а по-ді- 

Са- 
гакою метою ми 

загальношкільні 
комсомольські

УКАЗКАХ доброму молодцеві дово
дилося обирати одну з трьох до

ріг. Звичайно, перепуття бувають різни
ми, але зараз у моїх ровесників такий 
час, коли доводиться обирати один 
шлях з тисячі. Що ж вирішить той, ко
му сьогодні сімнадцять? Чи не буде рі
шення випадковим, надуманим?

Учням середньої школи № 6 міста Кірово- 
ірада розв’язати ці проблеми допомагають 
старші друзі. Кілька років у школі працює 
кабінет профорієнтації. Художньо оформлені 
стенди розповідають про безліч цікавих про
фесій, учнівські реферати доповнюють ці рот- 
повіді, повідомляють про баї ато незвичайного 
у кожній із них. Другий рік читається туг 
курс факультативу по профорієнтації, який 
веде викладач Кіровоградського педагогічного 
інституту В. Д. Лнтоиснко. Традиційними ста
ли нечорн-зустрічі старшокласників з колиш
німи випускниками школи. Така зустріч від
булася і нещодавно.

...Як ніколи людно було того вечора в 
актовому залі. 157 старшокласників зу
стрічали тут гостей — понад 100 юнаків 
та фізмат — студентів витих та серед
ніх спеціальних навчальних закладів 
країни, робітників підприємств нашого 
міста.

Відкриваючи вечір, директор школи 
Г. 1. Ангоненко тепло привітав присут
ніх з успішним закінченням першого

ТУРБОТИ ВИПУСКНИКА

МОЯ—НДЙЦІНЛВІША
Розмова про вибір професії

півріччя, розповів про роботу педагогіч
ного та учнівського колективів у ново
му навчальному році. Піднесено й схви
льовано розповіли про свої майбутні 
професії студенти Кіровоградського пе
дагогічного інституту Н. Михайленко, 
Ленінградського медичного інституту 
Б. Ладиженськнй, Київського інституту 
цивільної авіації II. Царенко, курсант 
Курганського вищого військово-полі
тичного училища 10. Жуковський.

Цілеспрямована робота вчителів, бать
ків і шефів по професійній орієнтації, 
традиційні вечори-зустрічі з випускника 
ми допомагають старшокласникам пра
вильно відповісти на запитання «КиМ\ 
бути?», обрати стежину у житті.

Л. МАРЧЕНКО, 
десятикласниця 6-ї середньої школи 
м. Кіровограда.

ЗУПИНИСЯ, мить

1
■!

Притихлі, заворожені баченим і чутим — першокласники. Білі фартушки дів
чаток, яскравіють новенькі костюмчики хлопчаків, юрять барви осінніх квітів у 
руках. Зараз перший дзвінок відкриє дітям дорогу у свіг шкільних років... На
пружено застигли біля рації іонармінці. Передається важливий наказ... Щаслива 
усмішка людини, чиї руки вперше повені трактора...

Усі ці події зупинили назавжди фотооб'єктиви юнаків і дівчат, які взяли участь минуло
го року у республіканському конкурсі фотолюбителів «Наша Батьківщина — очима юних». 
Понад 300 робіт надіслали на нього школярі нашої області. Юні фотографи зафіксу
вали пікапі .моменти з життя піонерських та комсомольських організацій, справи своїх стар
ших друзів, батьків.

Найкращі знімки на конкурс представили учні Новоуьраїнського, Світло- 
водського. Кіровоградського районів, обласного клубу юних фотолюбителів, Олександрійсько-

- го Будинку піонерів. їх автори нагороджені путівками в республіканський табір «Молода 
гвардія», цінними подарунками. Днями з числа .кращих робіт конкурсу в приміщенні облас
ної станції юних техніків створено фотовиставку.

Н. ВІТЬКО, к 
дев ятикласниця 24-ї середньої школи м. Кіровограда, член обласного ГК 
клубу юних фотолюбителів є Фотон». г

Пропонуємо кілька робіт переможців конкурсу. «На виробничій практиці». В. МЕЛЬ- 
НИЧЕНКО. 10 клас. Новоукраїнська школа № б. «Мої друзі» (вгорі). С. КОЛМАЗ, Олексан

дрійський Будинок піонерів.

ПРОБА ПЕРА

ЕТЮД
Над землею тихо лине 
Срібна пісня журавлина, 
Похилилась над водою 
Засумована калина.

Вітер вербам молодим 
Золотії чеше коси, 
Понад лісом золотим 
Чарівниця ходить осінь.

Л. СКОРОМНА, 
десятикласниця Ііад- 
лацької середньої шко
ли ІІовоархашельсько- 
го району.

ПО ЩИРОСТІ

ТИ В( ГУ П у самостійне життя. Перед то
чено відкривається цілий світ думок, вражень, 

справ. І, напевне, багато в чому життя видається 
тобі незрозумілим, загадковим. Як сприймаєш 
ЙОГО? Що звеш добрим і що — злим, красивим і

— потворним, великим і — дріб'язковим? З чого 
починаєш науку життя?

Про думки свої і плани напиши нам, старшо
класнику. На сторінках «Вітрин» зможеш прочи
тати роздуми про життя твоїх ровесників, 1ІОДІ- 
литися своїми мріями, думками, планами.

А може ти вже закінчив школу? Працюєш на 
виробництві, але думками часто повертаєшся у

спій випускний клас? Тоді напиши, яким був твій 
перший життєвий урок? ІЦо порадив би тим, хто 
сидить нині за нартами десятих класів?

Пиши нам! Рубрика відкрита для розмови.
Сьогодні ми вміщуємо під нею роздуми стар

шокласника Вільшанської середньої школи Ген- 
надія Барзнкона, які він пнклав у одному з сво
їх шкільних творів.

ДРУГ І ПОРАДНИК
Я давно з ним знайомий. На

віть не знаю, коли увійшов він 
у моє життя, коли відбулася 
наша зустріч.

Кожного ранку, прокинув
шись, я кажу йому: «Здрас- 
гуйі». Хто він? Можливо, цей

новий день, що настав? Мож
ливо, сонячний промінь, який 
уже господарює на моїй книж
ковій поличці? Можливо, 
шкільний дзвінок.

Наш сучасник. Наш нестарі
ючий, завжди молодий Павка

Корчагін. Він переконав мене, 
та й не тільки мене — бага
тьох, у тому, що людські мож
ливості невичерпні. Навчив не 
шкодувати себе. Любити жит
тя. Ненавидіти нікчемність.

Зараз, коли ми на порозі са
мостійності, коли намагаємося 
розібратись, в усьому, ариває-

ться Павка у думки ще гострі
ше, відчутніше.

«Попереду з тебе безліч 
справ, готуй себе до них», — 
говорить він. І я готуюсь. В 
майбутнє хочеться увійти не 
гостем.

Ось взяти хоча б наше сели
ще. Кожного року в життя йо
го зходить щось нове, краси

ве, зручне: дитсадок, бібліо
тека, магазин, школа. Скільки 
потрібно всюди робочих рук! 
І мої знадобляться!

«Щоб не було до муки бо
ляче за безцільно прожиті ро
ки...» Що для цього потрібно?

Не стати байдужим. Не бути 
посередністю, адже в життя 
ми вступаємо не просто як 
робітники, а як творці нових 
відносин між людьми, як бор
ці за все прогресивне, чесне, 
справедливо.

Г. БАРЗИКОВ, 
учень 10 «Б» класу Віль- 
шаііської середньої школи.
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7.9 Лютого 1074 року

Небо заповняли стрімкі 
блискавки — идврнлн «катю
ші». По обороні німців знову 
відкрили вогонь сотні артиле
рійських стволів. Пішли піхо
та і танки. Рвались снаряда. 

Втративши рахунок силам і 
часові, перемагали на третій 
позиції численні окопи, тран
шеї. дзоти, надовби і проти
танкові рівчаки.

Багато годин підряд 
Двигун танка. Всередині 
задимлено і жарко.

— Зару-дпа! Я — 
еден! — з усіх сил 
Кнись.

Хоч тут, в танку, голос йо
го звучав зовсім глухо, там. 
—■ на вогнетінх позиціях поль
ської артилерії, —

гудів 
було

Зару- 
гукап

його чуло

Продовжений, 
газетах за 7, 9, 
лютого.

Поч. в
12, 14, 16

.чргкрасно. приймач» коорди
нати точно 1 негайно иідкри- 
вали вогонь — лиш-но він за
кінчував, передавав Зернов. 
Випадало, говорили обидва, 
коли підтвердження команди 
було не обов'язковим.

Та ось удвох замовкли. 
Попереду, дещо справа, 
аа піщаною гіркою прича
їлись два фаустники. Оби
два направили головки 
снарядів на танк. Зернов 
підвів приціл під одного і 
натиснув спуск. Ще раз — 
по другому. «Кінець! Кі
нець!» — гріскотнули даі 
черги з кулемета. Випус
тивши з рук «фаусти», гіт
лерівці упали навзнак. У 
ту ж хвилину з-за куща 
вискочив третій, присів на 

натиснув спуск, 
траса пройшла 

влучила в сусід- 
Білі іскри роз
метану зринули 

«тридцятьметвір- 
чорним

коліно, направив трубу в 
їх бік, 
Вогнева 
вправо і 
ній танк, 
печеного 
догори:
ка» огорнулась 
димом, з якого потяглись 
язики полум я. «Гад! — 
крізь зуби процідив Зер
нов. — В моторне відді
лення влучив». Та перш, 
ніж він натис на гашетку, 
Кравченко догнав і пус
тив під гусеницю фашис
те. «Давити! Всіх до од
ного!» — кричало все
редині. Було лише одне 
рішення: «Всім ворогам 
— каюк. Усім!»

Міняли приціл по німцях: 
накрили одного, другого, тре
тього фаустпика і двох куле
метників, розчавили ворожу 
гармату...

Радіо включили після полу
дня. Розпилені, втягнуті в 
бій, ніяк не могли зрозуміти, 
з» що їх лають. А по рації 
Зернову наказували негайно 
виходити оа шлях. Негайно!

Танк мчав на повну 
швидкість. Потім одержа

ли наказ повернути на 
північ, 1, що найдивніше, 
знову на схід. Ранком 
Кнись почув у головних 
телефонах своїх, а скоро 
й побачили поляків. Такі 
ж «тридцятьчетвірки», ли
ше з білими орлами на 
баштах. Однакові артиле
рійські системи. 1-а Поль
ська Армія. Частина військ 
2-ї гвардійської танкової 
дивізії діяла разом з нею.

Зупини» раптовий погоні, 
німців. Заслін. Атака нічого 
ВДІЯТИ не змогли. Гітлерівці 
підтягували сили. Іоді вирі
шили розгорнути загін, що пі
дійшов, повністю, 
десятка 
висипали 
артилерія, 
вдарила і 
Скороходи, 
радіо 
дуже малу коректнровку — 
було знищено кілька скопищ 
порога. Спокійний Кннсь 
швидко і точно скоректував 
пристрілку дииізіону. І ось — 
загальна атака. -

Разом з радянською І 
польською артилерією ді
яли танки. «Тигри» І 
«Пантери» спалахували 
один за одним, фарба на 
їхній броні плавилась і 

_______ 3 доброго 
бронетранспортерів 
піхота, заговорила 

В першу чергу 
по цілях батарея 

Сам капітан по 
подякував Зернова за

заливала хрести. Коли по
заду передового загону 
затремтіла земля від без
лічі машин головних сил, 
знову в танкошоломах по
чулось: «Вперед!».

Було ще кілька перепон 
і одна контратака. Але 
кожного разу польським 
військам забезпечували 
прохід вглиб. Танк Тайгі
них, йдучи попереду, ру
хався серед каміння. На
решті, він ледь не зупи
нився, зустрівшись із ве
личезним уламком стіни.

— Люди! — крикнув 
Зернов.

Тайгіних миттю наказав: 
стій, глуши! Відкривши 
люки, вийшли на броню. 
Зупинились 
Зруйнован’ будинки, бита 
цегла, сплутана армату
ра — суцільні руїни до го
ризонту. Дві людини, на 
яких вказав Зернов, стоя
ли біля пролому в стіні, 
звідки щойно 
Після того, як 
чили танкістів, 
посвітліли.

вражені.

вибрались, 
вони поба- 
їх обличчя

—- Цо то? — ледь про
шепотів Кнись, оглянув
шись навкруг.

— Варшава... То, пан, 
Варшава!..

Ось тобі й маєш —кра
суня Варшава. У Едуорда 
Книся підкосились ноги. 
Плечі його почали здри
гатись. Він повернувся в 
місто своєї юності, своє 
рідне міста. Є на землі 1 
правда. Але ж якою жор
стокою вона виявилась! 
Де рідні? Де товариші? Де 
будинок, в якому пиріс? 
Де Варшава?

До нього, ридаючого, 
підбігли Тайгіних і Крав
ченко, а Зернов ще стоя
чи на броні, оглядав руї
ни. Пошматована, зніве
чена земля. Навіщо ж ця, 
тиша, чому замовкла ' 
зброя? Адже далі — гіт
лерівці. Хіба не всі вони, 
ті, що звуться німцями, 
винні, хіба'Не вони повин
ні відповідати за Вар
шаву!?. !'і

(Далі буде).

!

і

МАЙБУТНІ
АВІАТОРИ

З метою кращої 
готовки до Всесоюзної 
спартакіади училищ ци
вільної авіації спорт
смени Кіровоградського 
льотно - штурманського 
училища провели у Ро- 
стоз;-на-Дону матчоау 
зустріч з волейболу і 
баскетболу з командами 
Північно - Закавказько
го управління цивільної 
авіації. Цей турнір, який 
трхзав три дні, був при
свячений 56-й річниці 
Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Фло- 
ТУ-

Добре виступили на
ші земляки Вони не 
програли жодної зустрі
чі в поєдинках волейбо
лістів та баскетболістів і 
вийшли переможцями 
змагань.

ПІД-

3SÄSWW-JU

ТЕМПІ-ВИСОКОМУ

Зв редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.
LUi.

М. АРТЕМЕНКО, 
голова обласної ради ДСТ «Спартак».

Чемпіони
з Кіровоградщини

С'ВІТЛ’ОВОДСЬКИИ АВА11- 
ГАРДІВЕЦЬ ЮРІЯ ЮЩЕНКО 
ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ рік в чи
слі КРАЩИХ ВАЖКОАТЛЕ
ТІВ ОБЛАСТІ. ВИ1 МАЙСТЕР 
СПОРТУ СРСР. РЕКОРД
СМЕН КІРОВОГРАДЩИНИ.

НА ЗНІМКУ: ШТАНГІСТ 
Ю. ЮЩЕНКО ПІД ЧАС ТРЕ
НУВАНЬ

Фото А. ШАМАЛ И.

СЕРЕДИ
ПЕРШ/Ч ПРОГРАМА. 9.05— 

Кольоропс телебачення. Ран
ьона гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів. «Шукачі». (М). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 10.30 —
«І7-Й трансатлантичний». Ху
дожній фільм. (М). 15.31) —
• Сільські зустрічі». Телена
рис. (М). 16.00 — Поезія
Д. Гуліа. (М). 16.20 - «За 
хрожайис літо». (Херсон). 
16.45 — «Юнги робітничого 
класу». (.Харків). 17.15 — Для 
дітей «Мами, тата і ми». 
іДніпропстролсьК). 18.00 —
• День за днем». (Кіропо- 
град). 18.15 — Кольорове те-

СПАР ТАКІВСЬКІ колективи в .минулому 
році значно поліпшили сіюртивно-ма- 

сову роботу, дбаючи в однаковій мірі і про 
масовість і про майстерність. Обласна спар
такіада торік проводилася в три стани: 
перший етап — масові змагання в колекти
вах фізкультури (два-три тури), другий 
етан — спартакіади міських рад та обкомів 
профспілок серед команд колективів фіз
культури, третій етап — фінал обласної 
спартакіади з дев’яти видів спорту. В ціло
му за час спартакіадних поєдинків старту
вало більше 49 тисяч робітничої та учнів
ської молоді, нормативи єдиної всесоюзної 
кваліфікації в ході спартакіади виконали 
7208 чоловік.

Підбиваючи підсумки' минулорічних досяг
нень сптфтаківських колективів, МИ поміти
ли зрослу майстерність представників спор
тивного клубу «.Авіатор», Олександрійсько
го педучилища, об’єднаного колективу вчи
телів Кіровограда. На Кіровоградському 
олійжиркомбінвгі. в технікумі радянської 
торіівлі, ЦУМі «Кіровоград», автооб’сдиан- 
ні ІОоСІ. на фабриці «Індпошиття® — звер
гають велику увагу на оздорови’,’ роботу, 
впроваджують новий комплекс ГПО.

Чимало нам допомогли фізкультурні акти
вісти, громадські тренери. Швея з фабрики 
«Індпошиття» Ніна Скринник тренувала во
лейболісток, начальник і 
міськхарчоторгу № 1 Федір Волгін вів сек
цію шашкістів, слюсар олійжиркомбінату 
Валерій Гриб дбав про підвищення май
стерності тенісистів. Тренери об.іради ДСТ 
«Спартак» поліпшили роботу. Напри
клад, М. Терещенко підготував двох майст
рів спорту — до найвищого рубежу набли
зились велосипедисти А. Гавриленко та 
В. Смишляєв. Майстерські нормативи ви
копали студент педінституту В. Храпачен- 
ко та слюсар В. Онищенко, які тренували
ся в М. Кукурудзи з веслування. Знову се
ред перших один з ветеранів нашого колек' 
гиву. наставник фехтувальників — А. Д. 
Грабар. Його вихованці А. Викова, В. Чор
на та В. Четверня успішно виступали на 
обласних, республіканських поєдинках.

В минулому році в спартаківськцх колек
тивах було підготовлено 105 першорозряд
ників (проти 90 запланованих), 7208 спорг- 

автотранспорту " сменів масових розрядів (п.ідн,г—? 5008), 15 
кандидатів у майстри спорту.
. Нові накреслення па 1974 рік — визна

чальний рік п’ятирічки. Ми :зобов’язались 
підготувати одного майстра спорту міжна
родного класу, трьох майстрів спорту 
СРСР, 90 першорозрядників, більше 5 ти
сяч спортсменів масових розрядів і таку ж 
кількість значківців ГПО.

Разом з комсомольськими активістами 
поліпшимо спортивні бази. І це дасть змогу 
знову підвищити масовість, майстерність 
спартаківців.

лебачешія. Дли дітей. «За- 
іадки і відгадки». (М). іЯ.'іО
— Кошіерт майстрів мистецтв 
Вірменської PCP». (М). 19.05
— Інтерв'ю Генерального сек
ретаря Соціалістичної партії 
Чілі тон. Карлоса Альтаміра- 
ко Радянському телебаченню. 
(М). І9..30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР і 
хокся. «Динамо» (М) —
«Спарrau» (М). В перервах — 
кіионарнг. (М). 21.00 — Про- 
грама «Час.» (М). 21.30 —
Продовження хокею. (М). 
22.00 — «Обличчя друзів».
(М), 22.45 — Спортивна про
грама По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— «Телевізійна школа .меха
нізатора». (К). 11.30 — Муз. 
антракт. (К). 11.33 — «Шкіль
ний скрап». Суспільствознав
ство ,т.і» учнів 10-го класу. 
(К). 12.10 — Телевісті. (К). 
12.25 — Художній фільм - Гра
вець». (К). 16.20 — «В ефірі
— «Молодість». (Ai). J7.30 — 
«Наука — сьогодні». (М). 
18.0ц — Тележурнал «Партій
не життя». (Донецьк). 1S.30— 
«Батьківська рада». (К). 18.50

-- Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 - До 
75-рІччя від дня народження 
нар. арт. СРСР Д. О. Мілю- 
тенка. «Спогади та роздуми». 
Телефільм. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (КЕ 21.09 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Концерт. (K). 22.С0 — Теле
журнал «Старт». (КЕ 22.45 — 
Вечірні новини. (К).

чєтвЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Рядпн- 
сьний характер». Теленарис. 
(М). 10.00 — Олександр Кор
нійчук. »Пам'ять серця». 
Фільм-спектакль. (М). 16.00 — 
«Поиатопи Дніпровського ма
шинобудівного» . (Дпіпропет-
рояськ). 16.35 — Для старшо
класників, «Завжди напогото
ві*. (Одеси). 17.10 — «За
врожайне ліго». (Херсон). 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 — 
Для Дітей. «Як побачить спій 
голос». (Лі), 18.30 — Ленін-

с.ький університет мільйонів. 
(М). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокею. ЦСКА — «Крила 
Рад». (М). В перерві — зару
біжні гості столиці. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Продовжений хокею. 
(М). 22.00 — Кольорове
телебачення. «Паша адосса 
— Радянський Союз». (М). 
23.00 — Спортняна програма. 
(М). 23.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30 — 
Документальний фільм. (М).
15.45 — «Шахова школа». 
(М). 16.15 — Кольорове теле
бачення. Для школярів. »Гай
дар крокує попереду». (М). 
17.nl) — «Наша вулиця». (М). 
18.00 — Фільм-копцерг «Сріб
ний корабель». (К). 18.30 — 
Реклама. оголошення. (К). 
19.00 — Концерт з творів 
1. Штрауса. (М). 19.45 - «Віт
чизна моя. неозора». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!»
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «В ім’я миру*. 
(К). 21.45 — «Друзям-одио-
полчаиам». (К). 22.45 — Ве
чірні новини. (К).

> Наша адреса і телес Газета виходить 
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орі ан Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

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

04127,

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МИТУ № З 
оголошує набір 

учнів на 1974 навчальний рік 
за спеціальностями:
1) штукатур-маляр-плиточник.облицювальним 

строк навчання 2 роки;
2) арматурник.електрозоарювальниии — строк 

навчання 2 роки;

До училища приймають юнаків і дівчат віком від 
15 —!7 років з освітою за 8—10 класів. Учні знахо
дяться на повному державному утриманні, забезпеч 
чуються гуртожитком.

Особи, що бажають вступити до училища повинні 
мати з собою такі документи: паспорт (або свідо
цтво про народження); свідоцтво про освіту; довідку 
з місця проживання; довідку про склад сім’ї; довід
ку про стан здоров'я, форма № 286; чотири фото
картки, розміром 3X4 сантиметри.

Прийом документів з 1 лютого, початок занять з 
1 березня 1974 року. Після закінчення училища ви
пускники працюватимуть на залізничному транспорті 
Одесько-Кишинівської залізниці та користуватиму
ться пільгами працівників залізничного транспорту: 
дворазовим безкоштовним квитком (один — на Оде
ській лінії, другий —• на лініях СРСР), вугільною 
карткою, гуртожитком.

Із заявами звер’>’<ітись на адресу: м. Знам’янка» 
Кіровоградської області, провулок Свердлова № 
Телефон: 20.75.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.
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