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РАПОРТ З’ЇЗДОВІ
Комсомольці Леонід 

Олексіснко та Володимир 
Кузнецов, ставши не тру
дову вахту на честь ХХІІ 
з’їзду ЛКСМ України та 
XVII з’їзду 8ЛКСМ, доби
ваються високих трудових 
показників. Комсомоль
сько-молодіжний колек
тив авторемонтної май
стерні (групкомсорг Во
лодимир Макаренко), де 
вони працюють, ремонт 
автомашин проводить якіс
но, у стислі строки.

Уже на 70 процентів ви
конали виробниче зав
даним першого кварталу 
члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу авто- 
гараже, де грулкомсор- 
гом Григорій Горбенко.

Вчора на комсомоль
ських зборок обидва ко
лективи прийняли віталь
ного листа на адресу XXI! 
з'їзду ЛКСМ України. Ра
портували з’їздові про до
строкове завершення ви-

УПЕВНЕНІ: ВИКОНАЄМО!
Добровеличківка. Молодь району
на передзлздівській вахті.

О На зборах Комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу імені 
Ульяно’ва в обговоренні Звернення Цент
рального Комітету КГІРС до партії, до 
радянського народу групкомсорг Воло
димир Воробйов підкреслив важливість 
ініціативи «100 на 100».

•Петро Вансоввч, ланковий механізова
ної ланки, зобов’язався разом з товари- 
шлми виростити на площі 100 гектарів 
ІОО-центяернмй урожай кукурудзи. Ком
сомольці гаряче підтримали і другого 
ланкового Івана Богдана, який вирішив 
не'відстати від Петра Вансовича. Тож 
до зустрічі XXII з’їзду ЛКСМ України 
дві механізовані ланки в комсомольсько- 
молодіжній тракторній бригаді ульянов- 
ців взяли відповідальне завдання, яке 
визначає основний напрямок їх роботи у 
нинішньому році п’ятирічки.

® Молодий механізатор Петро Кова- 
люк з колгоспу імені XXII з’їзду КПРС 
покладає великі надії на друзів з своєї 
механізованої ланки. Більшість серед 
них комсомольці і молодь, ініціатив- А. МИХАЙЛІВ.
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СЛИЗЬКО півтори тисячі моло- 
дих майстрів машинного доїн

ня брали участь у конкурсі на 
приз газети «Молодий комунар» 
«Першій тритисячниці Кіровоград- 
шиаи». Переймаючи передовий 
досвід, навчаючись у старших то
варишів, більшість з пих стала 
майстрами високих надоїв. Понад 
160 молодих доярок перейшли 
тритисячний рубіж, одинадцять — 
Ольга Козаченко, Світлана Павел- 
ко, Валентина Славетинська, На
дія Вацюк, Ольга Чиж, Валентина 
Парахонько, Галина Скічко, Ірина 
Вітряк, Надія Тетеріна, Марія 
Дзіна, Марія Маната — чотири
тисячний. Багато молодих доярок 
за успіхи в роботі нагороджені 

, ррдеиами і медалями. Ольга Ко- 
чзаченко, Світлана Павелко, Ва

лентина ГІарахонько, Надія Тсте-

ріна — орденом Трудового Черво
ного Прапора.

Володаркою перехідного призу 
«Першій тритисячниці Кіровоград- 
шини» і цінного подарунка — 
іменної кришталевої вази стала 
комсомолка із Нссватківського 
відділку радгоспу Другого імені 
ГІетровськогс цукрокомбінату 
Олександрійського району Ольга 
Козаченко, яка надоїла за рік па 
кожну корову по 4538 кілограмів 
молока.

Володарками іменних кришта
левих ваз стали також доярки із 
Новоукраїнського району — Світ
лана Павелко (колгосп імені Жда
нова) та Валентина Славетинська 
(колгосп «Дружба»), які зайняли 
відповідно друге і третє місця, 
її ІДСУМКИ змагання серед мо- 
11 лоднх доярок- Кіровоградшн-. 
пи у третьому, вирішальному році

mil
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трудові 
звершення 
з'їздам 
КОМСОМОЛУ

робничого плану за лю
тий.

М. ЛЕОНТЬЕВ, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації колгоспу іме
ні Калініна Новгород- 
ківського району.

Принииповим, енергійним 
робітником зарекомендував 
себе в Червококам’янськоиу 
ПІАЛІ ленні «Сільгосптехніка» 
Олександрійського району 
Микола Романенко. Він пра
цю« туг кранівником вже 
чотири роки. Товариші обра
ли його заступником секрета
ри комсомольської організа
ції відділеная. Громадські 
доручення — не завада в пра
ці. вкщо людина керується 
свідомим ставленням до своїх 
обов’язків. Як І завжди, Ми
кола своєчасно підвозить до 
робочих місць необхідний ма
теріал, встигає відвантажува
ти контейнери з готовою про
дукцією. Норму виробітку 
щоразу виконує на 125—150 
процентів.

На фото: Микола РО
МАНЕНКО.

Фото М. ПАЛЬЧИКА-

ні. дружні хлопці. Тому й підтримали 
свого ланкового на зборах, вирішили та
кож добитися на кожному з ста гектарів 
урожаю качанистої не менше, ніж по сто 
центнерів. Свої високі зобов’язання вони 
присвятили ХХІІ з’їзду комсомолу Ук
раїни.

©З локомотивному депо станції По
мічна живуть подіями сьогоднішнього 
дья. Комсомольсьхо-молоді'жна колова, 
яку очолює делегат XXIV з’їзду КПРС 
Володимир Крохмаль, зобов’язалась в 
дні роботи ХХІІ з'їзду ЛКСМ Україна 
працювати на зекономленій електроенер
гії. Упевненість в тому, що залізничники 
зуміють домогтись цього, підтверджена 
їх успіхами в минулому році, план яко
го вони виконали ще в серпні, до Дня 
залізничника. Відтоді й трудяться в ра
хунок нинішнього, 1974-го. А стимулом 
до плідної праці стали нозі підвищені 
соціалістичні зобов’язання, взяті комсо
мольсько-молодіжною колоною.

ПІДСУМКИ ПІДБИТО, ЗМАГАННЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
• ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» У ОЛЬГИ КОЗАЧЕНКО.

Є НОВІ УМОВИ ЗМАГАННЯ: НЕ НИЖЧЕ 3500?

п ятирічки підбито. І нині змаган
ня за тритисячні надої набирає 
ще ширшого розмаху, 3 метою за
лучення молодих майстрів ма
шинного доїння до Всесоюзного 
соціалістичного змагання за до
строкове виконання планів четвер
того, визначального року п’яти
річки, редакція газети «Молодий 
комунар» вносить поправку до 
умов конкурсу па приз «Першій 
тритисячниці Кіровоградщіши». 
Переможцем у змаганні стане 
доярка віком до 30 років, яка від 
закріпленої групи корів одержить 
найвищий надій (не нижче 3500 
кілограмів). <

Включившись у боротьбу за 
приз, за січень та дві декади лю
того надоїли -кілограмів молока:

Надія Говорун — колгосп іме
ні Ульянова Головяиівського ра
йону — 632; Олена Слабка — кол*

ЗАВДАННЯ 
НА ВИЗНАЧАЛЬНИЙ

Пленум Кіровоградського
МК ЛКСМУ

Відбувся пленум Кіровоградського міськкому ком
сомолу. На порядок денний було винесено питання: 
«Про завдання міської комсомольської організації в 
світлі рішень грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС та X пленуму ЦК ВЛКСМ».

Пленум розглянув також організаційне питання.
В зв’язку з обранням М К. Скляниченка першим 

секретарем ОК ЛКСМУ, пленум увільнив його від 
обов'язків першого секретаря і вивів із членів бюро 
Кіровоградського МК ЛКСМУ.

Першим секретарем Кіровоградського міськкому 
комсомолу обрано Миколу Леонідовича Сокояян- 
ського, якого увільнено від обов'язків другого секре
таря МК ЛКСМУ.

В зв’язку з переходом на партійну роботу 1. В. По- 
перешняка пленум увільнив його від обов’язків заві
дуючого відділом комсомольських організацій і вивів 
із складу членів бюро Кіровоградського МК ЛКСМУ.

Завідуючим відділом комсомольських організацій і 
ЧЛЄН0М бюро Кіровоградського міськкому комсомолу 
обрано Віктора Івановича Манжула.

В роботі пленуму взяла участь і виступила секре
тар Кіровоградського міськкому Компартії України 
З І. Власова.

В роботі пленуму взяв участь і виступив другий 
секретар ОК ЛКСМУ А Новицький.

йде двомісячник
ПО ЗБОРУ
МЕТАЛОБРУХТУ

КОЛОНА 
ГОТУЄТЬСЯ 

В РЕЙС
• Місяць тому з міста 
Знам’янки до Кіровограда 
відправилась колона із 18 
грузовиків. У кузовах ле
жав цінний вантаж, якого 
з нетерпінням чекають ме
талурги — 41 тонну мета
левого брухту. Завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій міськкому 
комсомолу Олександр 
Шевченко, який очолив 
колону, 8 саосмі записни
ку того дня зробив перші 
підрахунки. Найбільше від
значились комсомольці і 
молодь Знам'ямського
щебеневого заводу, які 
відвантажили 3,9 тонни 
брухту, Знам’янського ло
комотивного депо —- З 
тонни, Знам’янського ва
гонного депо — 2,8 тон
ни, колгоспу імені Лені
на — 2,6 тонни.

Зараз у районі готує
ться до відправки ще од
на колона з металобрух-
том.

О. ЦИААА.

госп «Дніпро» Онуфріївського ра- 
йс/іу — 615; Марія Дзіна — кол
госп імені Чапаева Добровелич- 
ківського району — 602; Валенти
на Чорна — колгосп імені Ульяно
ва Олександрівського району — 
595; Антоніна Лавецька — кол
госп «Дніпро» Онуфріївського ра
йону — 588; Галина Липкань — 
колгосп імені Фрунзе Новоукрзїн- 
ського району — 575; Надія Кос
тюченко — колгосп «Шляхом Ле
ніна» Онуфріївського району — 
563; Марія Туренко — колгосп 
«Путь Ильича» Знам’янського ра
йону — 557; Ганна Починок — 
колгосп «Зоря комунізму» Голова- 
нівського району — 556; Галина 
Васильєва — радгосп «Репродук
тор» Кіровоградського району — 
533.

ЛИШЕ імена трьох із цього 
списку відомі широкому колу 

читачів: Валентини Чорної — пер
шого володаря призу. Марії Дзінн 
та Надії Говорун. Імена інших 
молодих доярок до списку зане
сені вперше.

Як видно із результатів, молоді 
майстри машинного доїння взяли 
у січні і лютому хороший розгін. 
Високих надоїв* вам у четвертому, 
визначальному році п'ятирічки!

ДЛЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ

Нові форми заохочення 
учасників соціалістичного 
змагання в межах району 
запровадить у цьому році 
Зяам’янський міськком 
комсомолу. Вперше пере
можець в соціалістичному 
змаганні серед молодих 
доярок, який раніше інших 
отримає по 4 тисячі кіло
грамів молока від кожної 
корови, буде нагородже
ний призом міськкому ком
сомолу «Першій чотирити
сячний! району». Для мо
лодих комбайнерів, які 
доб’ються найвищих об- 
молотів під чзс жнив, 
встановлено приз імені 
Героя Соціалістичної Пра
ці, бригадира комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади колгосп*, іме
ні Леніна Семена Карпо
вича Опх’фрієва.

О. ШЕВЧЕНКО, 
зав. відділом комсо
мольських організа- г 
вій Знам’янського 
МІ/ ПІГГМЖГ
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ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ

ЗНАЙОМСТВО з Мілею Дудник відбулося 
спочатку заочно. В міськкомі комсомолу 

тоді не без гордості сказали, що молода 
свинарка має урядову нагороду. Почуття 
зрозуміле. Не приховаєш — мішають хлоп
ці її дівчата цю галузь тваринництва. Хоч 
можуть з успіхом освоїти секрети вироб
ництва свинини. І довела це чи не вперше в 
районі двадцятидворічна комсомолка з 
колгоспу імені Леніна Мелаиія Дудник. 
В міськкомі належно оцінили її успіх.

А о тваринницькому комплексі свинотоварної 
ферми села Суботці той день почався незвично. 
За розпорядком псі з'явилися на роботу вчасно. 
Тільки настрій був не буденний: пожвавлення, 
усмішки, радість. Кожен поспішав у підгодівель- 
ний корпус, де вже чулися щирі вітання, поздо
ровлення.

Газета ще зранку повідомила про нагороджен
ня великої групи працівників сільського госпо- 
дарства області. Серед них односельчани знайшли 
І ім'я своєї землячки Меленії Дудник.

Першу нагороду мала вона одержати — медаль 
«За трудову відзнаку».

— Щаслива ти, Мілю, — щиро сказала 
Надія Артемовна Пророк. — За три роки 
вже таке визнання. Тепер нам на тебе рів
нятись. ’ ’

Ці слова старшого товариша по роботі

М ОЛОЛНЙ. КОМУНАР“

незабаром у неї кінчається 
строк в члени Комуиістич-

Статут і Програма КПРС.

У КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ЛЕКТОРІЇ

день.

стала 
ладно

аж з рук все валиться.

особливо схвилювали. Хороша дружба 
зв’язує обох. Коли прийшла ira ферму, ро
бочі місця її, Мілі, і Надії Артемівни бу
ли поруч. разом починали робочий день. 
Дивиться дівчина — у напарниці 
прибрано, й льохи нагодовані, а у

вже й 
неї — 

роботи й роботи. Від досади іноді аж до 
бачив.
— зіз-

сліз доходило. Правда,їх ніхто не 
«І заздрила ж я Надії Артемівігі!.. 
кається зараз. — Я ж молодша, сили біль
ше. Просто сором: ніби н не лінуюсь... Во
на вже п додому піде, а я все пораюсь.»

І тільки одного не »рахували Міля. У молодос
ті е сила, я горіння — необхідні якості для робо
ти. Та бракує досвіду. Саме того вміння, коли 
стаєш вимогливим контролером свого часу, своїх 
рухів, розраховуєш до хвилини робочий 
Заздрість до старшої подруги, її спритності і 
вправності, викликала бажання будь-що стати 
такою ж. Саме тої! випадок, про який у відомій 
пісні співають: «Заздрість буває білою», вкла
даючи в епітет «білою» найкращі сгремління, ви
кликані цим почуттям. 
ГГ'ЕПЕР молода свинарка уважно
*. придивлятись до того, як все 

виходить у Надії Артемівни. Вже не пос
пішала так, що
Ловила себе, що, ні-ні, та й поглядає, як 
та і корм розгорне в кориті, щоб всім ііід-

При міському Палаці 
культури імені Компаній
ця, що в місті Кіровогра
ді, працює комсомоль
сько-молодіжний лекто
рій «Вчитись, працювати і 
боротись по Леніну», при
свячений п'ятдесятиріч
чю присвоєння комсомо

лу імені Володимира Іл
ліча Леніна. Перед юна
ками і дівчатами міста ви
ступають з лекціями ке
рівні, партійні, радянські 
та комсомольські праців
ники.

19 лютого відбулось 
чергове заняття лекторію.

—

її АПРИКІНЦІ 1917 року над Єлисавет- 
градом нависла загроза контррево

люційного заколоту. В місті й повіті гай
дамаки готувались до збройного виступу 
і арешту ревкому. Більшовики організу
вали. Червону гвардію, яка налічувала у 
своїх лавах понад шістсот бійців, в ос
новному робітників заводу Ельворті.

АРСЕНАЛ 
ЧЕРВОНОЇ 
ГВАРДІЇ
Був розроблений план ліквідації зако
лоту, а також вибраний штаб червоних 
гвардійців. До його складу увійшли ко
муністи М. X. Чернишов, Д, Д. Божор, 
К. І. Крадожон, М. Т. Гуляницький та 
інші.

свинкам одна
ково дісталось, 
і як в кілька 
рухів вичистить 
станок... І коли 
одного дня з 
ферми пішли 
одночасно, Мі- 
ля по-справж
ньому раділа: 
прийшло 
волення 
роботою 
го таїти, 
волена 
трішечки 
бою.

Якось в Будинку 
культури демон
стрували фільм 
«Свинарка І пас
тух». Міля теж 
ніиїла подивитись 
кінострічку. Пе
ред очима міня
лися кадри: то 
колгоспна свино
ферма, то гірські 
пасовища, то сто

задо- 
своєю 
і, чо-
з а до
була 

со-

лиця, де зустрічаються герої фільму, 
щастило, — думала МІля про себе в третій осо
бі, — мама працювала на такій фермі, як оце 
показують: ручна роздача кормів, корзини гною 
поперёд себе, сварки за кожен кілограм кормів... 
Щоправда, довелось і їй в лантусі на плечах но
сити корми, та то було так недовго, тільки поки 
в новому корпусі її« пустили по рейках автомати
зовані кормороздавачі».

Як в кінематографі пропливли і кадри 
свого життя. Ще гак мало встигла. — Ду
малось, — школа, робота... Можливо й 
мало, та зараз Міля впевнена,що інакше і 
не могло скластися її житія. 1 батько, і.ма
ні — вже ветерани тваринництва. Батько, 
Михайло Семенович Мнколаєнко, і зараз 
очолює комплекс свинотоварної ферми, 
мати багато років теж впрошувала свиней 
(важка хвороба змусила залишити робо
ту). Це воші прищепили їй повагу до сво
єї нелегкої праці ще з дитинства, з шкіль
них років. Після закінчення школи на сі
мейній раді вирішили, що дівчина піде 
шляхом бабусі і стане швачкою. З волі 
батьків поїхала в обласний центр, закінчи
ла курси закрійників, і вже в ательє шила 
сукні та костюми, А потім одного разу в 
спій черговим приїзд додому умовила 
батька взяти її на ферму.

Молодь прослухала лек
цію «Зовнішньо-політична 
діяльність КПРС по здійс
ненню рішень XXIV з їзду 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу та вті
лення в життя Програми 
миру». З нею виступив ке
рівник лекторської групи 
обкому Компартії Украї
ни М. О. Гавриленко.

цінний комітет розв язав і це питання. 
Робітники заводу Замуленко, Варфоло
міїв, Безверхий та Приходько захопили 
на станції кілька вагонів зі зброєю і по
дали їх до заводської рампи. Виванта
жили близько 200 гвинтівок, 20 револь
верів, 10 кулеметів, 6 тридюймових гар
мат та багато ручних гранат. Цей запас 
поповнили ще й зі складів кавалерій
ського училища. Все сховали в примі
щенні колишньої заводської їдальні, а 
дві гармати поставили на подвір’ї заво
ду. Заводська їдальня і стала першим 
революційним арсеналом,

28 січня 1918 року черзоногаардійці, 
а також солдати 657 Прутського полку і 
9 автомобільної роти розпочали опера
цію проти гайдамаків. Так звану Україн
ську раду, що засідала в приміщенні 
Дворянських зборів, червоногвардійці 
арештували. Друга група вибила з ка
зарм гайдамаків. Заколот було приду
шено.

Тепер на одному з корпусів заводу 
«Червона зірка» встановлено меморіаль
ну дошку, на якій викарбувані слова: 
«Тут розміщувався в 1917 році арсенал 
Червоної Гвардії міста Єлисаветгрвда». 
Вдячні кіровоградці свято бережуть 
пам’ять про бойові загони Червоної 
Гвардії. Одну з вулиць Кіровограда 
названо Червоногвардійською.

О. ВОЙТОВИЦЬКИИ,
; відповідальний секретар правління 

обласної організації Товариства 
охоррнп ; пам’ятників історії та 
культури.

26 лютого 1974 року
Думки, відгуки, 
рецензії«

ЦЕ БУЛО три роки тому. .Старші това
риші зрозуміли її: буває в людини, 

коли покликання бере гору над всім, і то
ді відходять на задній плай будь-які пере
ваги і звади. 1 поталанило третьому вже в 
сім’ї Милолаєішв твариннику. Поруч були 
хороші люди, що й досвід не приховували 
від наймолодшої свинарки, а то й так до
помагали. В минулому році Міля Дудник 
вперше обійшла у змаганні кавалера, орде
на Трудового Червоного Прапора Надію 

• Артемівну Пророк, свою вчительку і пер
шу порадницю. При плані 420 грамів при
росту живої ваги щодоби від кожного по
росяти на відгодівлі вона -добилась 510 
грамів. 1 на всій фермі молода свинарка 
встановила рекорд року. Вона найбільше 
здала м’яса в живій вазі — 2400 центне
рів.

...Па столі ----- .
Міля подовгу зупиняється на параграфах 
і розділах — 
кандидатський
ної партії Радянського Союзу. Коли кому
ністи — завідуючий відгодівельної групи 
комплексу Анатолій Іванович Мельниченко 
і фуражир Іван Семенович Судима дава
ли їй рекомендації, сказали просто: «Хо
рошого роду ти, Мілю, трудового. Ми ві
римо е тебе».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Суботці 
Знам’янського району.
На фото: М. ДУДНИК. 

Фото Б. В1ТОХ1НА.

ВІД АБІТУРІЄНТА
-ДО СПЕЦІАЛІСТА

• Вуз і комсомол
Яким повинен бути запас почуттів і знань, нас

кільки насиченим життя і невичерпним серце вчите
ля, щоб зуміти на довгі роки зберегти молодість ду
ші, здатність вести за собою людей. Щороку з шкіл, 
виробництва, лав Радянської Армії приходять до 
нашого педагогічного інституту десятки юнаків та 
дівчат. І знову й знову перед вузом постає відпові
дальне завдання: за 4-5 студентських років підготу
вати й виховати висококваліфікованого спеціаліста, 
переконаного борця за справу Комуністичної партії.

сЗ перши/, дній у пузі — боротьба за знання», — такий 
девіз комсомолвців-студентів нашого інституту, протягом 
усіх років навчання. Виконати його на практиці допомагає 
комітет комсомолу. І треба сказати: у цьому комсомольська 
організація разом з педагогічним колективом добилася непо
ганих успіхів. В колективі панує атмосфера творчості, під
вищеного інтересу до знань, принциповості й діловитості. 
65 комсомольських іруп навчаються без невстигаючих, збіль* 
шилось чисто відмінників. Досягається цей результат цілим 
комплексом ііродумангх, цілеспрямованих заходів. Вже пе
ред прийомом до вузу комітет комсомолу знайомиться зі 
своїми майбутніми студентами, щоб відкрити шлях до на- 
очаїїня тільки цім, хто прагне оволодіти вчительською спе
ціальністю. Цьому сприяє набір за комсомольськими путів
ками. функціонування підготовчого відділення, робота з абі
турієнтами та старшокласниками.

Дуже важливо одразу допомогти тим, хто вперше 
переступив поріг вузу, зробити все, щоб вони відчули 
себе повноправними членами колективу. Зустрічі з 
старшокласниками і випускниками, спеціально роз
роблені групові заняття, додаткові консультації вик
ладачів та студентів-відміиників — ось далеко не 
повний перелік форм роботи з новобранцями інстн- 

. туту.
Високі вимоги до радянських спеціалістів сформу

лював у своєму виступі на Всесоюзному зльоті сту
дентів Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв. Одна з найголовніших — вимога високої ідей
ності, переконаності в комуністичних ідеалах, твор
чого володіння марксистсько-ленінською теорією. 
Виконання її — важливе завдання вузівського ком
сомолу. За останні два роки кожен. другий студент 
нашого педінституту стцв учасником Всесоюзного 
конкурсу 3 проблем суспільних паук, історії ВЛКСМ 
та міжнародного молодіжного .руху 10 робіт з 29 
представлених на республіканський’' тур конкурсу* 
відзначені дипломами всіх ступенів.

' Звичайно, перед нашими студентами стоїть ще 
чимало нерозв нзанпх завдань. Але комсомольська 
організація активізує всі зусилля па їх вирішекияі 

ж V, в. ЖУСОВА,
секретар комітету комсомолу Кіровоградсь- 
П°ущкЧ-ГСДаГ0Г^1!0Г<? *ИститУтУ Мені О- ’С,.

У БУДНЯХ 
ВЕЛИКИХ 

БУДОВ
«..В 1927 році на підприєм

ствах Кіровограда профспіл
кові збори відиідували 40—56 
процентів трудівниць, а на 
стуаного року — вже 65—Тв 
процентів».

«...3 кожним роком зроста
ли представництво й акзнй. 
ність робітниць на профспіл
кових з'їздах. Так, на Vil ок
ружному з'їзді профспілок 
Кіровоградщннн (травень,
1927 р.) було 18 жінок (12 про
центів загальної кількості де
легатів). а иа VIII (травень,
1928 р.) — 28 (15,5 процентів)». 
Ці дані з історії Кіровоград- 
щини містяться в монографії 
наукового співробітника Ін
ституту історії Академії наук 
УРСР Л. Д. ВІТРУК «Жін- 
ки-трудівннці в період соціа
лістичної Індустріалізації».

На матеріалах промис
ловості Української PCP 
1926—1932 рр. автор ви« 
світлює боротьбу Кому- 

партії і Радян- 
рівно- 

правність жінок з чолові
ками в усіх сферах еконо
мічного, політичного і 
громадського життя. Л. Д. 
Вітрук переконливо дово
дить, що широкому за
стосуванню жіночої праці 
в соціалістичному вироб
ництві сприяло послідов
не проведення Радян
ською владою поліпшен
ня умов праці на під
приємствах побутового об
слуговування трудящих, 
розширення мережі дитя
чих закладів.

Спеціальний розділ мо
нографії присвячено про
блемі підвищення рівня 
освіти і професійної під
готовки жінок. Автор по
казує типовий шлях, яким 
йшли тисячі трудівниць 
нашої країни а роки ре
конструкції народного 
господарства, — шлях від 
лікнепу до вузу.

Докладно розглядає
ться у книзі проблема, 
пов'язана з підвищенням 
освітнього та кваліфіка« 
ційного рівня трудів
ниць, — проблема розши
рення участі жінок в уп
равлінні промисловим ви
робництвом. Л. Д. Вітрук 
наводить переконливі фак
ти активної участі трудів
ниць в обговоренні 
лективних договорів, в 
ціоналізаторському та 
нахідницькому русі, з 
яльності виробничих 
рад.

На основі великого архівно
го й опублікованого мате
ріалу автор досліджує питан
ня участі робітниць в су
спільно-політичному житті 
республіки, В 1’326—1932 рр. 
важливе значення мали захо
ди партії по залученню жінок 
до виборів у Ради депутаті« 
трудящих, по вихованню жі
ночого актину, по активізації 
жінок-депутатів в усіх лан
ках радянських органів. На 
наш погляд, варто б ширше 
висвітлити діяльність окремих 
видатних діячів жіночого ру
ху періоду соціалістичної ін
дустріалізації країни. Книга 
більше виграла б, коли б s 
вій були подані фото та ху
дожні Ілюстрації.

Рецензоване історичне 
дослідження написане в 
популярному стилі, легко 
сприймається читачем.

Важливо, що в післямо
ві подані цікаві узагаль
нюючі матеріали про тру« 
дові подвиги жінок в пе
ріод соціалізму. Показано 
величезні досягнення в 
культурно-освітньому рів-! 
ні, охороні материнства ». 
дитинства, в побуті і т, їй. 
Читач знайде тут і відо» 
мості про використання • 
державах соціалістичної 
співдружності досвіду 
дамського Союзу в рови 
• язанні жіночого питання-. 

Книга стане в пригоді 
вчителям, викладачам тех« 
нікуміж і вузів; студентам, 
пропагандистам, для всіх, 
хто цікавиться історією 
боротьби КПРС за фах* 
тичну рівноправність жі* 
нок,

В- БРАНИІКЬКИЙ, 
кандидат. ' Історичних 

яаук,

НІСТИЧНОЇ 
ського уряду за

ко
ра- 
ви- 
Ді’ 
на-



РОЗПОВІМ

ПРО ГУЛЮ

листи з фронту. На по
чатку цього навчального 
року Євген Андрійович 
пообіцяв нам організу
вати поїздку до Волго-

ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА 
ВИПУСК 1 (18)

ЗРОСТАЄМО У ПРАЦІ

РАДІСТЬ ЛЮДЯМ
Такий девіз у піонерів нашої дру

жини. І ми намагаємось виправдати 
його своїми справам». Щиро раділи 
піонери дружніш, коли дізналися, що 
республіка здала в засіки держави 
мільярд пудів українського хліба. Ад
же в цьому є маленька часточка праці 
і нас, піонерів. Ми, активно допомага
ли збирати осінні культури в колгос
пі імені Кірова, за що одержали по
дяку від правління.

Радість даруємо мн інвалідам Ве
ликої Вітчизняної війни, пенсіонерам, 
які працювали в рідному колгоспі. 
Надія Гутяик, наприклад, допомагає 
Марії Петрівні Гутиик, а Раїса С.чят- 
кова — Надії Іванівні Петренко. Ма
рія Петрівна і Марія Іванівна дуже 
вдячні дівчаткам, і завжди, коло 
з’являються ті біля їх будинків, зуст
річають їх посмішкою: «Наші поміч
ниці прийшла».

__Нещодавно в піонерській дружині 
обговорювалося Звернення ЦК КПРС 
до партії,1 до радянського народу. 
Після обговорення ми прийняли зо
бов’язання — зробити іСВІИ внесок 
у виконання колгоспом народногоспо
дарських планів п’ятирічки. Виріши
ли вирощувати зелену масу для мо
лодняка великої рогатої худоби, зби
рати курячий послід, виготовити біль
ше 250 щитів для снігозатримання, 
162 шпаківні, зібрати 4,5 тонн мета
левого брухту. Всі свої трудові спра
ви піонери дружини імені двічі Ге
роя Радянського Союзу О. ІО. Ма- 

.-зуренка присвячують 50-річчю з дня 
присвоєння піонерській та комсомоль
ській організаціям імені £?. І. Леніна.

В. РІШНЯК, 
учениця восьмого класу Устн- 
нівсько? 8-річиої школи.

НАША ПІСНЯ—ПРО МИР!
• лютому юні піонери нашої 

Батьківщини відзначають день ан
тифашиста. В його ході вони вша
новують пам'ять тих, хто віддав 
своє життя у боротьбі з найлюті
шим ворогом людства.

У всіх класах нашої школи 
піонери та комсомольці провели 
бесіди про юних патріотів кпа-

МАРШРУТАМИ ДРУЖКИ

нам 
Люба

КОРОЛЬОВУ
побу- 

По-

О К ТІЛЬКИ ви пересту- 
пите поріг нашого 

класу і поцікавитесь за
повітною мрією піонерів 
загону, то почуєте одно
стайну відповідь: с.Побу- 
вати влітку цього року в 
місті Волгограді». Запи
таєте, чому у Волгогра
ді? Там буде зліт піонер
ських загонів імені Гулі 
Корольової. А ми вже 
третій рік носимо ім’я 
цієї мужньої героїні.

Про зліт повідомив 
наш старший товариш 
Є. А. Батхін, працівник 
редакції газети «Дніп
ровські вогні». Свого ча
су Євген Андрійович 
воював в одній частині з 
Гулею Корольовою. Ба
гато цікавого розповів 
він про неї, про її щирі

града у тому випадку, 
якщо ми не матимемо 
жодного невстигаючого 
і виборемо звання пра
вофлангового загону.

І вже на кінець пер
шого півріччя в загоні 
була повна успішність. 
Це тому, що ми добре 
налагодили роботу

нок, змагання між ними, 
на славу працює «пост 
всеобучу». А ще у нас 
кожен піонер — гуртні- 
вець. І хоч ми тільки 
п’ятикласники, але вже 
брали участь у декаді 
хімії. Допомагала і:—4 
загонова вожата 
Писаренко.

Дуже хочеться 
вати у Волгограді, 
знайомитись з новими 
друзями, поділитись роз
повідями про наш загін, 
його справи. І ми віри
мо в те, що обов’язково 
відвідаємо місто на 
Волзі.

Т. ГОРОВА, 
голова ради загону 
імені Гулі Корольо- 
вої СШ № 3 міста 
Світловодська.

Погляд у природу

Вибирає,

схопила
ЮНІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Зима прийшла за два тижні до нового року. За 
ніч випало стільки пухнастого снігу, що довелося 
прокладати доріжки. Але людям не страшні ні 
сніг, ні мороз. А ось пташкам — важко.

Кожної зими я вішаю годівничку перед своїм вікном, 
і мені здається, що до неї прилітають одні й -ті ж синич
ки. Я спостерігаю за ними із вікна.

Ось на гілку сіла одна. Уважно вдивляється і, напев
но, бачить насіннячко і крихітки хліба. Хитра! 
що посмачнію!

Ось синичка злетіла з гілки, швидко 
одну насінинку у свій маленький дзьобик і взяла
ся за роботу. Старанно добуває смачне зернятко 
і лукаво поглядає на вікно.

Я ховаюсь за фіранку і радію; як вона апетит
но їсть!

Горобці також прилітають до вікна, розсідаю
ться на гілках сливи, але на годівничку сідати не 
наважуються. Можливо, - думають, що це не для 
них приготовлено?

Колн в Хмелівськіи весь 
мнрічиі Маловисківського 
райЬну заходить мова про 
успішність, за приклад не
змінно ставлять шестиклас
ників. У них немає двійоч- 
ників, багато відмінників, 
і дисципліна в класі зраз
кова. По всіх показниках 
піонерський загін імені 
В. Терешкової правофланго
вий у своїй дружині.

На фото: шестиклас
ники на уроці фізики. Цьо
го дня в журналі успішнос
ті з’явилися чергові «чет
вірки» й «п’ятірки».

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

нії, Франції, Чілі, нашої Батьків
щини, слухали й співали пісні про 
мир, декламували вірші.

Всі принесли клятву — бути гід
ними пам’яті борців проти фа
шизму!

В. М0Р03ЮК, 
учениця 7 «В» класу серед
ньої школи № 2 міста Но- 
вомнргорода.

Л. ВАЩЕНКО, 
учениця 5 «Б» класу Добровеличкївської 
середньої школи.
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ЗО років тому шепегівськнй партизан Валя Котик ззІйснМі ' свій подвиг. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР відважному піонеру присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу. Для багатьох поколінь хлопчиків і дівчаток з черво «ими галстуками 
йа грудях, життя Валі стало зразком. Ного біографію вивчають тисячі юних ленінців, 
його ім'я носять сотні піонерських дружин і загонів. Сьогодні ми розповідаємо 
один з них — загін імеиі Валі Котика, 
ськогр району.

Минулого року ми писали твір про 
Валю Котика. То був незабутній день 
у нашому житті. Кожен ніби відчув 
себе наодинці з своїм ровесником- 
героєм, кожен давав йому відповідь: 
чого досяг у житті? На що здатен? 
Як повівся б на місці Вал:?

Ці питання хвилюють нас і 
годні. Адже загін наш носить 
піонера-героя. І в усьому ми нама
гаємось бути схожими на нього. А 
для цього потрібно добре вчитися, 
брати активну участь у громадсько
му житті, хороше вести себе на уро
ках.

Загін наш невеликий, але дружний. 
Особливо з'єднав нас збір дружини, якому 
передув'Зяа анкета: «Чи дружний пжи 
клас? Що слід зробити, щоб вій був та
ким? >. Скільки цікавих відповідей почули 
ми тоді! Після цього стали частіше бува
ти разом. Ходили в кіно, у лижний похід.

А ще здружують нас цікаві справи, 
їх —; чимало. Нещодавно надійшов у 

. загін лист. «Допоможіть розшукати 
брата...». З того дия ми активно

Операція «Червоні зорі»

СТОРІНКИ
ПРО ОДНОСЕЛЬЧАН

Якось у школі з’явилось оголошення: 
«Всім піонерським загонам терміново роз
почати операцію «Червоні зорі»!» Цього 
сигналу піонери чекали, і тому відразу ж 
дружно взялися виконувати завдання. Нк- 
раніше ми зібрали чимало матеріалів про 
кожну родину колгоспників у зоні піонер
ської дії. Знали, де живуть люди героїч
них біографій, якими гордиться наше се
ло, записали розповіді про їх життєвий 
шлях, взяли над ними шефство.

Піонери сьомого класу провели зустріч

з учасником громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн Я. Т. Босим. Він розпо
відав про створення комсомольської орга
нізації в селі, про героїчні події тих років, 
подарував цікаві фотознімки.

А в день операції ми прикріпили червоні 
зірки на будинках наших славних одно
сельчан.

Операція закінчилась святом «Люди, які 
живуть поруч».

Так, є у нашому селі цікаві ..люди. їх 
життя варте наслідування. Тож операція 
«Червоні зорі» лиш початок великої -робо
ти, яку ми розпочали для того, аби знати 
все про людей, що живуть поруч.

О. ЧАБАНЕНКО, 
член штабу операції «Червоні зорі» 
Ко.мишуватської середньої школи 
Новоукраїнського району.

КУТОЧОК ПОЕЗІЇ

ЇЖАЧОК
їжачок, їжачок —
В нього безліч колючок! 
Горобці чомусь не в дусі:
— Що то в тебе

на кожусі?
— Це голки на комірці, 
Щоб колоти горобців, 
їжачок, їжачок —
В нього безліч колючок! 
Щиглик тут його побачив:
— Чом ти весь в голках,

їжаче?
— А мені їх не постригли.

Ян БЖЕХВА
Щоб колоть нечемних 

щиглів.
1 в сорохн клопіт свіжий:
— Ти чому це так

' наїживсь?
— Бо голки мої колючі — 
Буде з них виделок куча! 
А сорока скаче, скаче:
— Так багато?

Що то значить?
На селі була за хвилю:

— Люди добрі, люди милі! 
Двері навстіж відчиняйте 
Та виделки розбирайте.

Переклав з польської 
Влздислав ШЕВЧЕНКО,

Хто твій улюбленик письменник? Чому? Коли 
звернулися з цим запитанням до піонерів, то біль
шість, напевне, назве твори Гайдара. Як це зро
били п’ятикласник восьмої школи Юра ДЕМ
ЧЕНКО, четвертокласниця першої школи Світла
на ДРАЧ та шестикласник п'ятої школи Валерій 
ДОЛБНЯ (зліва направо). Ці кіровоградські 
школярі, як і їх ровесники, взяли активну участь 
у езяткуіанні ювілею улюбленого письменника.

Фото В. КОВПАКА.

___  _____ . » про 
що в Успенській середній школі Опуфріїв-

включилися в пошук могили воїна’, 
який загинув у роки війни в наших 
краях. Старанно готувалися до огля
ду піонерської пісні, який приуроче
но до Дня Радянської Армії. Збира

сьо- 
ім'я БУТИ СХОЖИМ НА ГЕРОЯ

по 
з 

мв 
Про- 
піка- 
роз-

ли макулатуру і металобрухт.
Не забуваємо і про своїх підшефних. Во

ни в нас різні: старші й молодші. Стар
ші — колгоспні пенсіонери Т. Я. Гордієнко 
і Т. Я. Таладіон. їм ми допомагаємо 
господарству. Молодші — жовтенята 
другого класу. Цих веселих малюків 
опікаємо з перших їх кроків у школі. " 
водимо разом свята, читаємо книги, 
внмось їх навчанням і поведінкою, 
повсюджуємо серед них літературу.

Багато порад дали нам вожаті- 
десятикласники Наташа Калашникова 
та Василь Полив'яний.

У загоні проходить зми«>ння між 
ланками. Яка буде кращою: перша — 
Люди Орел, друга — Михайла Стука
ла, чи третя — Олі Пилипас? Це за
хоплює всіх. Підбиваючи підсумки, 
враховуємо успіхи в навчанні, пове
дінці, у проведенні цікавих заходів. 
Але конкуренція зовсім не роз єднує 
нас, а, навпаки, здружує. Приміром, 
отримав хтось двійку, і ми всім за
гоном беремось допомогти її випра- 

ЕСТАФЕТА ПОДВИГУ ,

вити. Роблять зауваження на уроці 
піонерові —— відповідальність за ньо
го відчуває весь клас. Адже всіх нас 
єднає одна мета — вибороти звання 
правофлангового загону нашої дру
жини. До цього зобов’язує високе 
звання загону імені Валі Котика.

Л. ІВАНЧЕНКО,
Л. ОРЕЛ, 

шестикласниці Успенської се
редньої школи Онуфріївського 
району.

ВОЖАТИЙ НАШ

І ДРУЗІ
ПОРУЧ... І

Цікавою була та не- -1 
діля! Наша весела юрба В 
прямувала вулицями 
Олександрії, засипаючи 
питаннями Людмилу і 
Анатолія. А вони так ці
каво розповідали про 
рідне місто, про його 
особливості, що ми зов
сім по-іншому дивилися 
на будівлі, пам’ятники, 
площі. Дивувались, як 
багато знають наші во
жаті. Здається, зовсім 
недавно прийшли вони 
до нас у загін, а ми вже 
встигли полюбити їх.

Працюють старші дру
зі на рудоремонтному 
заводі. Поважають їх на 
підприємстві за старан
ність у праці. Ми вже 
також побували на їх ре
монтно-монтажній діль
ниці. Бачили б ви, який 
це величезний цех під 
відкритим небом!

Часто приходять до нас 
Людмила Звягіна і Анатолій 
Нагорілій. Цікавляться всім, Ц 
радіють нашим успіхам. Та 
лиш спробуй есхопитн» або 
не виправити двійку до їх 
приходу! Такого сорому на
живеш у відвертій розмові, 
що потім про двійки й ду
мати забудеш!

В. ГОРБЕНКО, 
піонерна загону іме
ні Зіни Портнової 
школи № 1 м. Олек
сандрії.
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— Наші перемоги на 
фронтах закономірні. І те
пер мені, учаснику грома
дянської війни, хочеться 
нагадати зам слова, з яки
ми Володимир Ілліч Ленін 
звернувся до червоноар- 
мійців, які виступали тоді 
на Західний фронт. Він го
ворив: «Хай ваша поведін
ка відносно поляків там 
доведе, що ви солдати ро
бітничо-селянської Респуб
ліки, 
не 
визволителі». Наша 
відносно німецького 
пения — визвольна, 
рмші! Ви знаете, що 
пов'язуємо долю німець
кого народу з долею фа
шистів. Ніколи цього не 
було і не буде!

8 СЕ ПОЛЕ попереду 
наших частин було 

порите окопами і щілина 
ми, в яких сиділи гітлео'в-

, що ви ідете до них 
як поневолювачі, в як 

МІСІЯ 
нвсе- 
това. 

ми че

ці з «панцерфаустами». | 
Коли танки пішли розгор- і 
кутим строєм, то там, то І 
тут по броні важких там- / 
ків «ИС-3» вдарили вибу- і 
хи. Зернов бачив, як заго- і 
рілось кілька машин. Тан- | 
ки били з гармат і куле- і 
метів, але знову загорі
лись дві «тридцятьчетвір- ’ 
ки».

Душив запах розпече- | 
мої сталі, руді змії вогню 
звивались у диму танків, | 
ЩО горіли. (
— Стій! — закричав Зер- 

чев, взявши на деякий І 
час керування на себе, і 
Так дозволялось при не- > 
обхідності. Зерноа з авто
матом в руках виліз 
рвз командирський 
сховався за башту. 
Тайгіних зрозумів 
наміри, натиснув на 
Кравченка: «Вперед!». Не 
все було видно крізь дим

че- 
люк і 
Коли 
його

спину

Потім те ж саме — зліва 
по борту. Силует з фауст
патроном на плечі. Черга! 
Ще один гітлерівець на
віть не встиг піднятись із 
окопу.

Танк аискочив Із смуги ди
му. Шлях на околицю Бср- 
лінхена був вільним. А лейте
нант наказав позернути на 
189 градусів — необхідно було 
доповісти про все командиру 
роти. Натрапили на команди
ри батальйону. Той відразу ж 
виааяп хлопців за ризикова
ний поворот: ворог міг вдари
ти по кормі. Ллє коли Тайгі-

Цю від кожної машини сюди, 
у лісок. Все відбулось швид
ко, так як це може бути ли
ше в .бою. Зернов провів за
няття. П'ятнадцятихвилинне! 
На танку комбата показав, як 
найкраще сховатись за баш
тою. вести спостереження, п 
який момент відкривати во
гонь.

Батальйон одарив із 
танкових гармат і кулеме
тів, але якраз автоматні 
черги із-за башт дозволи
ли без великих втрат уві
рватись на вулиці Берлін-

Зернову навіть вдалось по 
рації Тайгіних подавати 
із-за башти команди: «Злі
ва сто метрів — фаустник. 
Вогонь! Прямо по курсу 
двадцять метрів. Вогонь!».

В центрі міста біля тан
ка генерал-майор Плес
ков вистроїа екіпаж.

— Які масте нагоро
ди? — запитав Зернова.

Той доповів.
— Представляю вас до 

ордена Слави другого 
ступеню! І можете бути 
впевнені, що орден у вас 
на грудях. Та й командир 
ви чудовий, фронтовий. 
Оформляю документи на 
звання «молодший лейте
нант». Доповім особисто 
про вас генералу Семену 
Іллічу Богданову! Це ж 
здорово! — продовжив 
далі генерал. — Віднині 
буде так: перед атакою — 
п'ятихвилинна артпідготов
ка, а потім — автоматни-

обняв і по черзі поцілу
вав кожного.

...Після Пірітца — черга за 
крупним вузлом опору Шпан
дау. Тут на підступах — про- 
титанкозі укріплення, далі — 
мінні поля, за якими дерен'н- 
ні і кам’яні стіни. Нарешті — 
залізобетонні вогнеуі укріп
лення. Оборона розрахована 
на роки. Але затріщала від
разу. Повну добу висів над 
містом відблиск пожеж, чу
лись вибухи, злийся у суціль
ний передзвін метадеїжй пе
ребір гусениць. Лейтенанту 
Тайгіних вдалось першим 
нрорпатисі. до центра міста. 
«Трндцятьчствірка», ' стріляю
чи на ходу, попрямувала че
рві площу. Та раптом псе 
зупинилось. Із-за прикриття 
по них вистрілила гармата. 
Удар прийшовся по мотору. 
Танк запалав. Вогонь потік у 
псі щілини. Загорівся одяг на 
Сергієві Тайгіних, запала» 
комбінезон Едина Кнлсп. Го
рів Кравченко. Та й цс не бу
ло основною бідою. Всі вони 
потрапили до рук гітлерівців. 
Есесівці-танкісти видерлись 
на палаючий танк, хапали об
горілих 1 тяглії па свою бро
ню. Зернов кинувся до това
ришів, ллє його так пдарили 
чимось металевим, що .ній

зразу ж вдарив із автома
та по фаустнику, що 
з явився перед танком.

ирямку цінні знищені, І роз
повів, яи це було зроблено, 
<ой викликав Зерповп І нака
зав прислати по одному бій-

під’їздах, підвалах, були 
фаустниии. Проте жоден 
танк не запалав. В роті

фзусти — зник. Тайгіних, 
Кравченко, Кнись навіть 
розгубились, коли всіх їх

втратив свідомість. Л гітле
рівці кинули на корму «Тиг
ра» Кравченка.

— «Молодість*. <М). 23.15 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат єгіїу з .ГИзтлочу. (М). 
23.3Э - Н заяви. і.М).

27іютаяді
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гприрОАвіїшіг

Іноді замислюєшся, а чому того чи іншою птаха 
так назвали? І виходить, що птахи багато назв діста
ли завдяки якимось характерним рисам життя, пове
дінки чи забарвленню.

Маскуючись серед гілок та листя, до дупла підкрадалася 
ролб'йкінія-кунипя. Вона вже не раї бачила, як до розлого
го исеиа підлітали якісь сірі птахи. Облизнувшись, заиустн- 
ла лапу и дупло, сподіпаючнсь поласувати пташенятами. 
Але зразу ж висмикнула, А з дупла почулося грізне шипін
ня гадюки, потім Уявила? і і сама господарка. Не споді
ваючись зустрічі з таким працівником, куниця миттю зник
ла у верховітті.

А гадюка перестала звиватися — зиркнула цікавим пташи
ним оком і закричала «кей-кей-кей». Це крутиголовка імі
тувала гадюку, щоб підігнати злодія від гнізда. За свої ру
хи головою тп тулубом вона й одержала таку назву.

Навіть у люті морози співає своїх пісень Маленька 
жовтоголова пташка коро.іьок. Зрідка вона піднімає, 
мов корону, своє золотаве пір’ячко, тому, можливо, 
й назвали за це її корольком. А неподалік у лісі об
стежують дерева, звільняючи їх від шкідників, весе
лі акробати — повзики. Швидко перебираючи лапка
ми. вони мов повзають по стовбурах дерев.

Біля старих кам'яних будівель, неподалік від води часто 
можна побачити пташку, хвіст у якої, коли вона злітає, «го
рить» червонувато-іржавнч полум'ям, — це горихвістка.

Завдяки своєрідному забарвленню свою иааву одержала 
аслеііянка, яку ще називають лісовою канаркою. В її опе
ренні переважає зелений колір. Мешканка прибережних за
ростів синьошийка носить на шиї синііі Комірець.

Нидззлчайпо красиві івочгн. Родичі їх мешкають у дале
кій _Африці, та й вони відлітають туди на зиму. Але там 
своїх пісень не співають і пташенят не виводять. А повер
таються щовесни в наші краї, коли дерева вкриються окса
митовим серпанком молодого листя їх мало хто бачнії, але 
флейтові посвисти цех птахів чули всі, хто буває у весняно
му лісі. Прислухайтесь, і ви ночуєте, що птах «вимовляє» 
свою назву: «1-вол га-а», «1-вол-га-а».

Мухоловка цілей день ловить мух та інших комах. 
Снігур прялітзе з першим снігом. Дрімлюга або 
сплюшка — нічний птах Тому здавна вважають, то 
вія вдень спить, та й вночі його майже ніхто не ба
чив.

Подібно пояснюються і назви багатьох інших пта
шок. ,М. ЛИТВИнов.

ВОДОН АСОС: ’. А СI АНЦІЯ 
СВ ГГЛ ОВОДС ЬКОГО ВОДО 
КАНАЛУ РОЗТАШОВАНА У 
МАЛЬОВНИЧІЇ! МІСЦ'.ЯН 
НАД ДНІПРОМ якось до 
ПРАЦІВНИКІВ < іАГіЦІЇ НА 
ПОДВІР'Я ВИПАДКОВО 
ПРИБИЛАСЯ ПОРАНЕНА 
ДИКА КОЗУЛЯ її ДОГЛЯ
ДАЛИ, ГОДУВАЛИ І. ОДУ
ЖАВШИ, ВОНА НЕ ЗАЛИ
ШИЛА СВОЇХ НОВИХ гос- 
ПОДАР1В. НЕЗАБАРОМ ДО 
НЕЇ ПРИЄДНАЛАСЬ ЩЕ 
ОДНА КІЗКА — її ЗНЯЛИ 
З КРИЖИНИ ПІД ЧАС ВЕС
НЯНОГО ПАВОДКУ. З ТНУ 
ПІР ОБИДВІ ЖИВУТЬ НА 
ТЕРИТОРІЇ СТАНЦІЇ У СПГ: 
ШАЛЬНОМУ КУРЕНЕ лю 
ДЕИ ТВАРИНИ НЕ БОЯ 
ТЬСЯ, БЕРУТЬ ЇЖУ З РУК. 
БО ВВАЖАЮТЬ ЇХ СПРАВЖ 
НІМІ І ДРУЗЯМИ.

Фото А. ШАМАЛИ.

ПЕРШ/А ПРО (РАЛІ А. 9.05
— Кольорове телебачення.
Ранкова гімнастика. (М). 9.20 
—• Новини. (М). 9.30 — Кольо
рово телебачення. «Клуб кі- 
коподорожсії». (М). 10.30 —
Новини. (К). 10.45 — Теле
фільм «Найвизначніша пере
мога». (К). 11.35 — «Шкіль-

• ний екран». Українська літе
ратура для учнів 10 класу. 
(К). 12.10 — Є. Шварц. «Сні
гова королева*. Вистава. (К). 
16.35 — Літературний альма
нах. «Гроно». (Ужгород). 17.1.5
— «На головних напрямках
п’ятирічки». Прес-конферен
ція представників провідних 
будов харчової промисловості 
Запорізької області для жур
налістів телебачення, радіо і 
газет. (Запоріжжя), 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«У кожному малюнку сонце». 
(М). 18.30 — «Людина 1 за
кон». (М). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Для
юнацтва. «Без запрошень». 
(Донецьк). 20.15 — «Телешко- 
ла механізатора». «Поради 
кукурудзоводам*. (Кіровоірад 
на Республіканське телеба
чення). 20.45 — «На добраніч, 
діти!» (К|. 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.40 — Концерт
ний зал аДружба*. (Львів).
22.30 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ко »короче телебачення. Ран- 
чога гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіно- 
подорожеііі». (М). 10.30 — Но- 
пніїи. (К). 10.45 — Телефільм 
«Найвиїиачніша перемога». 
(К). П.35 — «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 10 класу. (К). 12.10 
— Є. Шварц. «Снігова коро
лева». Вистава. (Одеса). 10.10
— «Охорона і приваблення 
птахів». (ЛІ). 18.35 — «Наші 
ріки». (М). 17.00 — «Бесіди 
про спорт». (М). 17.30 — Для 
дітей. «Дітям про звірят». 
(Ленінград). 18.00 — Фільм- 
концерт «Молоді голоси». (К).
18.30 — Документальний теле
фільм «Рибалки ідуть в тун
дру». (К). 19.00 — Авторський 
вечір композитора М. План-, 
тера. 2'." "Г -
«Час». (М). 21.30 — «В ефірі

(К). 19.00 — Авторський

(М). 2І.00 — Програма

і Наша адреса і теле они
316050. ГСП, Кіровоград.50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 7-45-36, відділу вій- 

. сьмсво-латріотичного виховання га спорту —• 2-46-87, 
----------------,„..1,,, ■ ■ ■ МІ ■■ ■
БК 04632. Індекс 61 197,

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05 - 
Кольорове телебачення. Ран- 
кока гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 -
школярів. «Вогнище».
10.00 — Для школярів, виста
ва. «Шестеро вийшли п доро
гу». Частина І. (М). 11.20 — 
Телепісті. (К). 11.35 — Телеві
зійна школа механізатора. 
«Поради иукурудловодам». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення), 12.05 — Му
зичне мистецтво СРСР. (К). 
16.05 — Кольорове телебачен
ня. «Візерунки». (М). 16.35 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з біатлону. (МІ. 
17.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 17.10 — Телефільм. 
(Кіровоград). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (М). 
18.00 — Повнив. (М). 18.15 
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Подорож по краї
ні Геометрії». 18.2.5 — «Москва 
і москвичі». (М). 18.55 —
«Тзорчість наподів світу». 
(М). 19.25 — На запитання 
телеглядачів відповідає член- 
кооеспомдент АН СРСР В. Г. 
Афаиасьсв. (М). 19.55 — Пре
м’єра телеспектаклю. В. Ле- 
нашов. «Ваш кореспондент». 
Історія II. (М). 21.00 - Поо- 
грама «Час». (МІ. 21.30 — Ху
дожній Фільм. «Двобій». (К). 
23.05 — Вечірні новини. 1 К>.

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 0.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (МІ. 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 —
школярів. «Вогнище». 
10.00 — Для школярів, 
візійинй багатосерійний 
таклі. «Шестеро вийшли 
рогу». Частина 1. <М). 11.20 — 
Тслевісті. (КЕ 11.35 — «Теле- 
школа механізатора». «Пора
ди кукурудзоводамл. (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 1?.О* — Музич
не мистецтво СРСР. (К). 12.45 
— Розповіді про донецьких 
металургів. (Донецькі. 10.55 — 
«Закон і ми». (Львів). 17.25 — 
Для дітей. «Клуб трьох ки
тів». Музична програма. (До
нецьк). 18.00 — «Трибуна де
путата». (Дніпропетровськ). 
18.30 — Фільм-концсрт. «Ми 
стараємось». (К). 19.00 —
Ппогоама «Вісті». (КЕ 10.30— 
«В ім'я миру». (Донецьк).

19.45 — Концерт заслуженого 
самодіяльного ансамблю тан
цю УРСР «Ятраиь». (Кірова-' 
град па Республіканське те» 
лебачеиия). 20.45 — «Па доб
раніч, діти!». (К). 21.00 "• 
Програма «Час». (М). 21.30 —» 
«Улюблені ролі». (М). 22.50 V-* 
Концерт. Інтербачення. (М). 
23.2(1 — Новини.. (Мі. >,

И-20 “ля!
- Для ПО 1 

(M).ZOI ЧЕГПВЕР

Для
ЇМ). 

Теле- 
снек- 
в до-

ПЕРША ПРОГММЛ. 
Кольорове телсба'чйіпя. Ран» 
копа гімнастика. (М>. 6.20 •— 
Новини. (М). 9.30 — «Радян
ський характеру? Теленарис- 
(М). 10.00 — Дл'я школярів.
Телеспектакль. «Шестеро ви
йшли в дорогу». Частина її. 
(ЛІ). 17.00 — «Партійне жит
тя».. (К). 17.20 — Для 
«Зустрічі з природою*. 
18.00 — «КІоовоградщнна спор
тивна». (Кіровоград). 18.30 —• 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 14.00 — Сатионч- 
инй випуск «Купелі». (Кіро
воград). 19.10 — «Новий етап 
співробітництва*. До розвита^* 
ку радянсько-кубинських від
носин. ЇМ). 19.20 — Прем'єра 
телевізійного музичного філь
му. «Дует мийстоїв». (М). 
19.50 — ХудожїііЙ фільтр.
«Чорні ангели». 4 серія. (Бол
гарія). (МІ. 21.00 — Ппограма 
«Час». (МІ. 21.30 — «Товарирі 
пісня». Музична естафета. 
(М). 22.45 — Кольорове теле
бачення. Тираж .«Спортлото»'. 
(М). 22.55 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 
Кольооопе телебачення. Раї)» 
копа гімнастика., ГМ). 9.20 т* 
Новини. (М). 0.30 ТеленВ» 
онс. «Радянський характер». 
(М). 10.00 — Для школярів.
Телеспектакль. «Шестеро ки- 
йшли п дорогу». Частина її- 
(МІ. 11.10 — Художній Фільм 
«Балада про солдата». (Кіро
вограді. 15.50 — «Шахова
школа». (М). 10.20 — «В ефі
рі — «Молоді-ть». <М). 17.15— 
Для івколяпів. Концертний 
зал телеетялії «Ооля». (Мї. 
18.1)0 — сОобіта доужбн*. (К|. 
18.30 — Концерт хору росій
ської пісні. (Донецьк). 19.00 4» 
Програма «Вісті». (К). 19.30-4а 
Телефільми. ' (Кіровограді- 
20.20 — Концерт Закарпат
ського народного хору. (Кіро- 
поград). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (КЕ 21.00 — Піігі- 
грамя «Час». (МІ, 21.30 —Ху
дожній фільм «Наші знайгі- 
мі». (К1. 23.05 Вечірні нф- 
випн. (К).

■вияияявяиф

дітей. 
(К>.

;

З» редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МПТУ № З
оголошує набір учнів на 1974 навчальний рік

• — • '7 •
даться на повному державному утриманні, забезпе
чуються гуртожитком.

Особи, що бажають вступити до училище, 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 поацюватимуть 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), вуїільною 
карткою, гуртожитком.

Із заявами звергатись на адресу: м. Знам'янко, 
Кіровоградської області, провулок Свердлова Не 4. 
Телефон: 20-75. И’И*

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

. за спеціальностями:
1) штукатур-магяр-плиточник.облицювальник 

строк навчання 2 роки;
2) арматурнихи-електрозвврювальники — строк 

навчання 2 роки.
До училища приймають юнаків і дівчат віком від 

15—17 років з освітою за 8—10 класів. Учні знахо-

Галега виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфи і книжково? торгівлі, 
ю Кіровоград, вуя. Глінии, 2
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