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У ГУРТКАХ ТА СЕМІНА
РАХ КОМСОМОЛ ЬСЬКОЇ ПО
ЛІТОСВІТИ РОЗПОЧАЛИСЯ 
ЗАНЯТТЯ. БІЛЬШЕ 25 ТИСЯЧ 
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ СІЛИ ЗА 
ПАРТИ, ЩОБ ЗБАГАТИТИ СВІЙ 
БАГАЖ ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ.

ПОНАД 6 ТИСЯЧ МОЛОДИХ 
ВИРОБНИЧНИКІВ РОЗПОЧА
ЛИ ЗАНЯТТЯ РАЗОМ З КОМУ
НІСТАМИ.

(Про те, як пройшли перші заняття в Кірово
граді читайте на 2-й стор.)

Років два тому на цьому 
майдані панувала тиша, і сю
ди прийшли геодезисти, намі
тили місця для фундаменту 
корпусу № 90 заводу «Червона 
зірка». Нині тут зводиться ве
лика новобудова. Увінчує кор
пус ліхтар —сфероподібний ну- 
пол з металевих конструкцій і 
скла. Монтаж ліхтаря веде 
бригада четвертої дільниці Кі
ровоградського спеціалізовано
го управління № 125 «СТАЛЬ- 
КОНСТРУКЦІЯ» тресту «Криво- 
ріжстальконструкція», де брига
диром комсомолець Микола 
Скачко.

Бригада ще зовсім молода. їй 
лише два місяці. Та трудові 

Вчора в Кіровограді розпочалися Дні радян
ської науки. Тепло зустріли гостей трудівники 
області. Увечері у приміщенні обласної філар
монії відбулося урочисте відкриття Днів ра
дянської науки на Кіровоградщині.

успіхи будівельників ставлять 
її в число передових колентизів 
управління.

Відмінна якість роботи еконо
мія у всьому, зразкова трудова 
дисципліна, перевико н а н н я 
змінних норм — це зобов’язан
ня, яні взяли молоді монтаж
ники. Ю. Л1ВАШНИКОВ.

На фото; бригада монтажни
ків (зліва направо) — Микола 
Скачко, Микола Остапенко. 
Павло Абдурахманов, Олексій 
Чулков, Микола Самборський, 
Анатолій Кардаш, Петро Ку
ценко.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

ЛДОВА — про комсомоль- 
сько-молодіжні колектизи. 

Про виробничі ділянки, уком- 
плектозані переважно юнака
ми і дівчатами, які в екіпажзх, 
ланках, бригадах зуміли знайти 
своє місце і допомогти в цьо
му іншим — молодшим, недо
свідченим.

Час доводить, що комсомоль
сько-молодіжним під силу 
будь-яке завдання. Вони про
славили себе на будівництві 
Ма г н і т к и
Дніпрогесу, 
слава про 
них шири
ться по всій 
країні.

Чимало 
цих бойових 
одиниць най
краще заре
комендували 
себе на Кі-
ровогр а д- 
щині. За під
сумками другого кварталу 
цього року, бригада Олександ
ра Завіни з метизного цеху за
воду «Червона зірка» названа 
кращим у Кіровограді комсо
мольсько-молодіжним кол е к- 
тивом.

На «Червоній зірці» створено 
ЗО молодіжних виробничих оди
ниць. Завдяки суворій дисцип
ліні, товариській взаємодопомо
зі, нмітливості вони домагаю
ться високої продуктивності 
праці, економлять матеріали, 
сировину. Молоде поповнення, 
що вливається в комсомоль
ський колектис, дуже швидко 
засвоює вироблені роками тра
диції, шанує неписані закони 
дружби, поваги до колег. Ось чо
му в заводських молодіжних ос
таточно зліквідовані прогули, 
рідкісне явище — брак. Бо 
ножний негативний випадок ще 
до того, як звістка про нього 
підніметься до адміністратив
них кіл, знаходить негайну 
різку і відверту оцінну.

Наскільки авторитетною мо
же бути молодіжна виробнича 
одиниця, говорить приклад ти- 
мофіївської тракторної брига
ди колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району, 
Недавно там намічались звітно- 
виборні збори. Але погода під- 

коректувала господарські пла
ни так, що саме той день випав 
дуже сприятливим для сівби. 
Правління колгоспу попросило 
перенести збори, тому, що 17 
механізаторів-комсомольців — 
вирішальна сипа в полі. Відір
вати їх для зборів, значило по
ставити під загрозу урожай на
ступного року.

'V МОЛОДІЖНИХ колективах
V ключем б'є життя. Май

же кожен, хто входить до їх

складу, старанно, з великим 
задоволенням виконує дору
чення, несе значне навантажен
ня в громадській роботі, відві
дує гуртки художньої самоді
яльності, спортивні секції.

Комсомольсько - молодіж н і 
екіпажі, ланки, бригади, — чу
дова, перспективна форма ор
ганізації виробничої діяльності 
молоді, — мають бути об’єктом 
постійного піклування коміте
тів комсомолу. Сьогодні удар
на праця — це вже не одинич
ний приклад, вона набула ма
совості, і центр ваги молодіж
них колективів переміщується 
до виховних функцій. Поправку 
на це необхідно зробити, щоб 
уникнути прикрих помилок. З 
області є зразкові колективи, 
сформовані, виплекані ініціати
вою комсомольців. Але вони 
роками не приймають юного 
поповнення, не займаються, 
так би мовити, відтворенням 
самих себе, і назва «молодіж
ний» перестала відповідати 
дійсності. Таким чином, вони 
відходять від однієї з найваж

ливіших справ — виховання 
нових кадрів, допускають про
галини в комплексі власних 
завдань.

Щодо кількості молодіжних 
колективів, ми ще не досягли 
бажаних результатів. Такі рідко 
зустрічаються наприклад, на 
бурякових плантаціях. Або 
звернемось знову до прикла
ду заводу «Червона зірка». 
3Ô — цифра солідна. Проте у 
складі цих ЗО — лише 173 чле
ни ВЛКС/А із майже двохти
сячного загону комсомольців- 
червонозорівців. Для цього 
великого підприємства екіпаж, 
бригада — уже замалий мас
штаб. Настав час клопотатися 
про цехи, які б носили автори
тетне ім я комсомольсько-мо
лодіжних.

їривалий період йде мова 
про формування виробничих 
колективів, які б складалися з 
юнаків та дівчат, серед вугіль
ників Олександрії. Але поки що 
це тільки розмови. Комсо
мольські активісти не дуже на
полегливі у пошуках контактів 
з адміністрацією шахт і розрі
зів, з профспілковими органі
заціями, які б посприяли до
брим намірам.

Іноді умови складаються тан, 
що сажко зберегти уже сфор
мовані ланки, бригади. Але не
ма, наприклад, скільки-небудь 
серйозної причини розпаду мо
лодіжних бригад на кірово
градському заводі «Червоний 
Жовтень», окрім нерозпоряд
ливості комітету комсомолу.

Комсомольська організація 
області має здійснити чимало 
важливих завдань дев ягої п'я- 
тирічки. Вони випливають, зо
крема, з Постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення орга
нізації соціалістичного змаган
ня». Тільки при цілковитій згур
тованості молоді, при найра- 
ціональнішій розстановці кад
рів можна сподіватися на ефек
тивне змагання, на трудові до
сягнення. Перевірена форма 
організації виробничої діяль
ності молоді — комсомоль
сько-молодіжні колективи по
требують дальшого розвитку.

На фото: гості на землі Кіровоградщини.

ТРАДИЦІЙНИЙ
ПОЕТИЧНИЙ ТУРНІР

Недільного дня численні шанувальники поетичного 
слова стали свідками традиційного обласного турніру 
поетів, організованого обкомом ЛКСМУ та обласним 
літературним об’єднанням. Поетичні списи схрестили 
літератори з Кіровограда, Новоархангельського, Пет- 
рівського, Кіровоградського районів. В їх поезіях, 
присвячених нашому світлому сьогоденню, звучали 
слова синівської любозі до Батьківщини рідної 
партії. Темами поетичних виступів були також розду
ми про духовну красу нашого молодого сучасника, 
про вірність молодого покоління запозітам батьків.

Жюрі, очолюване письменником Олександром Мо
торним, підбило підсумни турніру. Головним призом 
відзначено Леоніда Народового, другою і третьою 
преміями — Клавдію Башликову (Петрівсьний район) 
і студента Кіровоградського педагогічного інституту 
Нуржана Танірбергенова.

На поетичному святі були присутні робітники, сту
денти, учні. Вони тепло зустріли виступи учасників 
турніру, побажали їм нових творчих успіхів.

л. соколюк.

ПІВСТОЛІТНІЙ
ЮВІЛЕЙ 
КОМСОМОЛУ
ГРУЗІЇ

ТБІЛІСІ. (Кор. ТАРС). У ці дні молодь, 
всі трудящі сонячного краю відзначають 
півстолітній ювілей Ленінського комсо
молу Грузії. Знаменній події був присзя- 
чений сьогодні урочистий пленум Цен
трального і Тбіліського міського Коміте
тів ЛКСМ Грузії.

На трибуні — кандидат у члени Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП 
Грузії В. П. Мжаванадзе. Зовсім недавно, 
сказав він, ми урочисто відзначили 
50-річчя встановлення Радянської влади 
и Грузії і утворення Комуністичної партії 

республіки, а сьогодні відзначаємо пів
столітній ювілей комсомолу Грузії — 
вірного помічника і бойового резерзу 
нашої партії,

Партія, як дбайлива мати, ростила і 
пестувала Комуністичну Спілку Молоді, 
вірно і послідовно спрямовуючи її по 
ленінському шляху.

Готуючись до 50-річчя комсомолу 
Грузії, юнаки і дівчата республіки знову 
продемонстрували високу громадянську 
зрілість і готовність самовіддано боро

тися за перетворення в життя рішень 
XXIV з їзду КПРС, виконання планів 
дев'ятої п’ятирічки.

У своїх виступах учасники пленуму 
говорили про свою готовність всіма 
силами, знаннями служити великій спра
ві партії і народу.

Від імені комсомольців і, всіх молодих 
трудівників республіки учасники уро
чистого пленуму прийняли вітальний 
лист на адресу Центрального Комітету 
КПРС.



„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 5 жовтня 1971 року.ПІД ЗНАКОМОДНОСТАЙНОСТІ
ІСПІВРОБІТНИЦТВА
warn—

На заводському подзір'ї — .зводяться 
нозі корпуси. Підйомні крани вже ста
ють назшпиньки, аби дотягнутись до ро
бочих місць будівельників. А вони бу
дують завод все вище та вище. Усві
домлення цього росту і підносить на
стрій агрегатників.

Зараз — ділова зустріч між змінами. 
Заняття гуртка «Основи соціалістичної 
економіки» у відділі технічного кон
тролю. Перший збір гуртківців у новому 
навчальному році.

Це заняття — підготовка до Ленін
ського уроку «П’ятирічка — мені, я — 
п'ятирічці». Старший контрольний май
стер Микола Пилипович Валявський — 
заступник пропагандиста — нагадав слу
хачам про основні положення матеріа
лів XXIV з’їзду КПРС, порадив, на яких 
питаннях варто загострити увагу, якою 
літературою треба користуватись. На
ступний урок дуже необхідний, і підго
товка до нього почалась не три дні то
му. Перед контролерами ВТК постають 
зиробничі проблеми, які конче необхід
но розв’язати саме зараз. Про них і бу
де йти моза на Ленінському уроці.

Ось що розповіла Люда Ключар:
— Я контролюю мірний інструмент 

верстатників. Від моєї праці залежить 
дуже багато. Якщо робочі мірятимуть 
свої вироби спрацьованим, неточним ін
струментом, з конвейєра зійде брак. 
Завод понесе збитки. Розумієте, чому я 
так високо ставлю свою працю? Ми ро
бимо деталі в основному другого і тре
тього класу точності.

БЕРЛІН, (ТАРС). У Берліні закінчила роботу се
сія дорадчої-комісії міністрів торгівлі країн — членів 
Ради Економічної Взаємодопомога. Було обговорено 
завдання міжнародного співробітництва в галузі 
торгівлі в рамках соціалістичної економічної інте
грації.

На основі комплексної програми країн — членів 
РЕВ міністри провели широкий обмін думками в 
питаннях дальшого економічного і науково-технічного 
співробітництва. Сесія обговорила і затвердила про
граму, в якій намічено головні напрями, головні зав
дання і заходи по розвитку багатостороннього спів
робітництва в галузі торгівлі на 1971—1975 роки.

Сесія проходила в обстановці дружби, братер
ського співробітництва і повної одностайності. Міні
стрів торгівлі країн — членів РЕВ прийняв заступ
ник Голові! Ради Міністрів ІІДР Г. Вайс.

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

СПРАВИ ОСОБИСТІ— 
СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

Нерідко у нас бувають «конфлікти» з 
виробничниками. Ось нещодавно до ме
не підійшов один майстер і зажадав, 
щоб я йому видала мірний калібр, який 
ще не встигла проміряти. Його можна 
зрозуміти, робота не чекає, але ж і у 
нас її багато. Тому потрібно порадитись, 
як краще організувати працю.

На уроці розмова буде серйозною. У 
переліку соціалістичних зобов’язано 
відділу — є такий пункт: «Сприяти за
воду освоїти серійне виробництво семи 
нових вузлів до трактора «Т-150». Не
обхідно визначити методи того сприян
ня. Та й багато проблем вимагають ви
рішення зараз. Дівчата говоритимуть 
про справи заводські. А значить — про 
справи державні.

М. ВІДЕНКО.

На фото; іде заняття гуртка «Бесіди 
про соціалістичну економіку» у відділі 
технічного контролю Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів.

Фото М. Тернавського.

ТАРС
Наприкінці вересня військово-повітря

ні сили Сполучених Штатів вчинили нові 
нальоти на територію Демократичної 
Республіки В’єтнам і піддали варварсько* 
му бомбардуванню густонаселені райони 
південних провінцій країни. За повідом
ленням В’єтнамського інформаційного 
агентства, тільки в результаті нальоту, 
вчиненого 21 вересня, в провінції Куанг- 
бінь було багато жертв серед мирного 
населення, зруйновано житлові будинки, 
заподіяно шкоду сільськогосподарсько
му виробництву. В подальші дні амери
канські повітряні пірати знову не раз 
старгалися в повітряний простір ДРВ.

Офіційні представники американських 
відомств намагаються твердити, що ці 
нальоти, особисто схвалені президентом 
США, здійснюються нібито на основі 
так званої «політики захисної реакції». 
Це означає, що Сполучені Штати нібито 
мають право чинити посітряні нальоти 
на будь-які об’єкти за розсудом амери
канського військового командування. 
Виникає питання, хто дав Сполученим 
Штатам тане право, на якій підставі 
грубо топчеться суверенітет і незалеж
ність інших держав? Перекреслюючи 
власні зобов’язання припинити бомбар
дування території Північного В’єтнаму, 
□супереч широко розрекламованим за
явам про прагнення добитись «почесно
го» врегулювання, Вашінгтон продовжує 
провокації проти Демократичної Респуб
ліки В’єтнам, намагається узаконити в 
міжнародній практиці методи розбою і 
збройного шантажу.

КРИВИЙ РІГ, 
(РАТАУ). У трудівників 
Криворіжжя — краю за
лізної руди, металу, 
численних новобудов — 
велике і радісне свято. 
Місту було вручено най
вищу нагороду Бать
ківщини — орден Леніна, 
якої воно удостоєне за 
великі заслуги в госпо
дарському і культурному 
будівництві, у виконанні 
завдань п’ятирічного пла
ну по розвитку гірничо
рудної і металургійної 
промисловості.

Комуністична партія і 
Радянський уряд високо 
оцінили вклад криворіж- 
ців у загальнонародну 
боротьбу за торжество 
комунізму. Випуск про
мислової продукції за 
минуле п’ятиріччя на під
приємствах міста збіль
шився на 44 проценти, 
дві третини її приросту 
одержано за рахунок під
вищення продуктивності 
праці. Збудовано і введе
но в експлуатацію близь
ко 50 промислових об’єк
тів, в тому числі велико
вагову доменну піч імені 
50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції, три конверторні 
установки, автоматизова
ний дротовий стан «2 
на металургійному заводі 
імені Леніна, Інгулець- 
ний гірничозбагачуваль- 
ний комбінат, першу чер; 
гу найбільшої в країні 
шахти № 2 імені Артема. 
Вперше в історії експлу
атації басейну річну по
тужність його було дове
дено до ста мільйонів 
тонн залізної руди і кон
центрату.

У Палаці культури 
Центрального гірничозба- 
гачувального номбінату 
імені 50-річчя Радянської 
України відбулись уро
чисті збори, присвячені

врученню місту високої 
урядової нагороди.

Урочисті збори від
крив перший секретар 
міськкому КП України 
В. О. Артамонов.

Одностайно обирається 
почесна президія урочис
тих зборів в складі Політ- 
бюро ЦК КПРС.

Під звуки маршу в зал 
вносять прапор міста.

Слово надається чле
нові Політбюро ЦК КП 
України, першому секре
тареві Дніпропетровсько
го облому КП України 
О. Ф. Ватчеяиу. Він ого
лосив Указ Президії Вер
ховної Ради СРСР про 
нагородження м. Кривого 
Рога орденом Леніна і під 
бурхливі оплески присут
ніх прикріпив орден до 
прапора міста. О. Ф. Ва.- 
чеико сердечно поздоро
вив криворіжців з висо
кою нагородою і побажав 
їм нових успіхів у вико
нанні завдань дев’ятої 
п’ятирічки, в дальшому 
розвитку економіки і 
культури.

З словами глибокої по
дяки Комуністичній пар
тії і Радянському урядові 
за високу оцінку праці 
криворіжців виступи л и 
бригадир комплексної на
різної бригади шахти 
«Саксагань», депутат 
Верховної Ради СРСР, 
Герой Соціалістичної пра
ці О. С. Висоцьний,секре
тар партному металургій
ного заводу імені Леніна 
М. П. Тарапуров, бетоняр- 
на тресту «Криворіжбуд» 
Л. П. Валяс, директор на
уково-дослідного інститу
ту «Рудвонтиляція» В. С. 
Ващеко, директор Півден
ного гірничо-збагачуваль
ного комбінату Герой Со
ціалістичної Праці (. І. 
Савицький, студе н т к а 
Криворізького педінсти
туту Тетяна Лиманська,

Розрахунки американських політиків, 
ніби шляхом нових агресивних акцій 
можна залякати в’єтнамський народ, 
примусити його відмовитись від продов
ження боротьби за свою свободу і неза
лежність, є глибокою помилкою. У три
валій і запеклій боротьбі в'єтнамський 
народ поназав усьому світові високі 
зразки безприкладної мужності і само
відданості, стійкості і героїзму. Ні вар
варські бомбардування, ні політичні ма
неври і дипломатичні інтриги неспро
можні зломити волю народу В’єтнаму і 
нав’язати йому неоколоніалістські по
рядки. Спираючись на допомогу Радян
ського Союзу, інших соціалістичних 
нраїн, в’єтнамський народ дає рішучу 
відсіч будь-яким посяганням агресооа.

ТАРС уповноважений заявити таке. В 
Радянському Союзі рішуче засуджують 
нові збройні провокації проти соціаліс
тичної держави — Демократичної Рес
публіки В’єтнам. Проводячи послідовну 
і принципову політику, Радянський Союз 
і далі подаватиме героїчному в’єтнам
ському народові допомогу і підтримку 
для успішного підбиття імперіалістичної 
агресії. .

Немає сумніву е тому, що миролюбні 
народи, о тому числі мільйони американ
ців, які вимагають припинення агресії 
проти В’єтнаму, рішуче піднесуть свій 
голос проти піратських нальотів на те
риторію ДРВ, ян акту безрозсудності, 
який може призвести тільни до дальшо
го загострення всієї обстановки в Індо
китаї.

ОРДЕН
ЛЕНІНА—
МЇСТУ 
ГІРНЯКІВ І
перший секретар Криво
різького міськкому партії 
В. О. Артамонов. Вони го
ворили, що колективи 
підприємств та будов міс
та, працівники научи й 
культури самовіддач о ю 
працею втілюють у жит
тя рішення XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду 
КП Унраїни. З початку 
року гірники та гірчичо- 
збагачувачі дали мета
лургам країни більш як 
мільйон тонн високожіс- 
ної сировини понад зав
дання.

З високою нагородою 
поздоровили криворіж- 
ців бригадир тракторно- 
рільничої бригади рад
госпу «Веселі Терни» 
Криворізького району
A. О. Яроцька, перший 
секретар Дніпропетров
ського міськкому партії
Є. В. Качаловський, пер- -У 
ший заступник міністра ' 
чорної металургії УРСР
B. О. Куликов, представ
ники трудящих міст Дні
пропетровщини.

Учасники урочистих 
зборів з великим підне
сенням прийняли віталь
ні листи ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради 
І Раді Міністрів СРСР, 
ЦК КП України, Президії 
Верховної Ради і Раді 
Міністрів УРСР.

ПЕРША НАГОРОДА 
ВАЛЕНТИНИ ШВЕЦЬ

Валентина Швець. — наймолодша серед доярок 
молочнотоварної ферми № 1 колгоспу імені Фрунзе. 
Та саме її старші подруги поздоровили з успіхом: за 
підсумками соціалістичного змагання отримала чер
воний вимпел «Кращій доярці ферми».

Ніші Валентина від 17 корів, яких доглядає, що-
дия надоює по 200—210

Го-ловапівський район

ПРОПОНУЄ 
«молодь»

Баруздіи С. Повісті про 
жінок. 240 стор. 54 iron.

«Цю книгу я пазяая 
«Повісті про ЖІНОК». ТО
МУ, що мені хотілося роз
повісти ке просто про 
війну, яка завжди була 
чоловічою справою, а про 
війну іі про жінок. П’ят
сот тисяч їх, наших ра
дянських жінок, було u 
сорок першому — сорок 
п'ятому в армії, па 
фронті». — лише в пе
редмові до книги автор.

Героїні чотирьох по
вістей — безстрашна 
Єлька. що н п’ятнадцять 
років стала відважною 
розвідницею й загинула, 
санітарка Варя, котра 
залишилася живою, але 
втратила на пійні багька 
І коханого. Тася, героїня 
однойменної повісті

кілограмів молока.

Я. ПОЛІІЦУК.

скромні жінки, що пере
жили безліч страждань і 
розчарувань 1 все ж но 
втратили життєлюбства, 
віри в людей, душевної 
чистоти.

Обухова Л. Прикордон
ні повісті. 160 стор. 29 
коп.

Повісті письменниці Лі
дії Обухової «Весна часті
ше, ніж раз па рік*. «Всі
кач» та щоденник подо
рожей («Під північним 
небом», «За білою ве
жею». «Ті, що стережуть 
руно») висвітлюють не
легкі. суворі будні ра
дянських прикордоп (І п- 
ігів. Авторка зумисне уни
кає «шпигунської екзо
тики». Адже служба .мо
лодих прикордоння к і в 
самовіддана й небезпеч
на не епізодично, а ко к- 
пого дня. постійно. Служ
ба на кордоні формує 
особливий хар актер; 
стриманий, лю дяли й, 
мужній, дисциплінований, 
позбавлений будь-л к о ї 
пози. Саме такими І по
стають перед читачем 
позитивні герої ліричлк 
гостросюжетішх повіс
тей Лідії Обухової.

БІБЛІОГРАФІВ часто пази- 
я-' дають провідниками в без- 
межйому книжковому морі. І це 
справедливо: бібліографи допома
гають читачам вміло користувати
ся книгами, при найменшій затра
ті часу і зусиль знаходити потріб
ніш матеріал.

Понад тридцять років свого 
життя присвятив бібліографії і 
літературознавству наш земляк 
Федір Кузьмич Сарана. Народив
ся він 1921 року в селі Йосипівні 
пшіішпього Новомиргородського 
району в бідній селянській роди
ні. Батько був учасником Велико
го Жовтня, потім служив у щой
но організованій Червоній Армії, 
кілька разів слухав виступи В. І. 
Леніна перед робітниками н сол
датами. Про все цс він тепло опо
відав синові і ще змалку прище
пив йому любов до історії й 
книги.

Федір Сарана вчився спершу в 
Йоснпіпці, а потім у Златополі 
закінчив семирічку. Для нього по 
було нсвіїрішеїюго питання: куди 
йти далі вчитися і ким бути — 
давно думав присвятити себе біб
ліографії. Після закінчення Хар
ківського бібліотечного технікуму 
працював недовго — почалася 
Велика Вітчизняна війна. Федір

ПО РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

РОКИ СЛАВНИХ 
ЗВЕРШЕНІ»

Сарана сгав політпрацівником. 
Був тяжко поранений. Лікарі ви
знали за краще порадити молодо
му офіцерові тилову цивільну 
службу. I він повертається до

З нашого краю

ШТУРМАН

Андрія Малишка, Володимира 
Сосюрп та інших авторів з закли
ками пе коритися окупантам, би- 
ти їх з тилу, допомагати Черво
ній Армії. 1 старання нашого зем
ляка увінчалися успіхом — він 
має чи не найповнішу колекцію 
таких незвичайних видань.

Другим багаторічним захоплен
ням Федора Кузьмича є літерату
рознавство і зокрема бібліогра
фічна шевченкіана. Його перу на
лежить біля 50 наукових публіка-

КНИЖКОВОГО МОРЯ
улюбленої роботи, працює спершу 
в Укрвпдаві, а потів у Політвпда- 
ві УРСР редактором суспільнопо- 
літичкої літератури, складає кіль
ка бібліографічних покажчиків 
виданих книг. В цеп час пробуд
жується інтерес до збирання рід
кісних книг — видань Укрвидаву 
для тимчасово окупованих фаши
стами областей України. Поруч з 
творами Тараса Шевченка та ін
ших українських письменників і 
поетів були вброиіурованї вірші 
Павла Тичини, Миколи Бажана,

цій, покажчиків і розробок па це 
тему.

З кожним роком наукові інтере
си Федора Сарани розширюються. 
Зараз він тримає діловий зв’язок 
з бібліографами багатьох радян
ських союзних республік, зокрема 
Азербайджану, Грузії та Вірме
нії. В цій галузі видав кілька 
спільних монографій про украї- 
сько-вірменське літературне і ми
стецьке єднання.

І. БОЙКО, 
краєзнавець, член обласного 
літературного об’єднання.

1 жовтня минуло со
рок років з того часу, як 
з головного складально
го конвейєра ХТЗ зійшов 
перший трантор.

Пуск заводу, який був 
едким з Лервенців віт
чизняного тракторобуду

вання, являв собою ра
дісну ПОДІЮ ДЛЯ ВСІЄЇ 
країни.

Часом грандіо з н и х 
звершень стали для хар
ківських тракторобудів
ників минулі роки. Два 
ордени Леніна і орден 

Трудового Червоного 
Прапора, якими нагород
жено підприємство, 
свідчення доблесної пра
ці прославленого колек
тиву.

(РАТАУ).
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і УВАГА: ПІДЛІТОК!
ТУРБОТА

Над селом залягла густа, 
настояна на запахах різно- 
тЬав’я тиша. П порушувала 

заспокійлива пісня 
Цвіркуна та сплески сміху 
а®сь там, на околиці. Раптом 
Завалували собаки, почувся 
фрязніт розбитої шибки і 
^упіт ніг. Селом попливла 
тривога. Таке траплялось не 
Вперше. Вранці, оглядаючи 
свої обійстя, господарі зна
ходили то зламане дерево, 
то обірвані квіти... І хто б це 
міг зробити? Звичайно ж, не 
чужі наїздять у Глинськ 
бешкетувати.

— Щось треба робити — 
гомоніли, збираючись разом, 
Дорослі.

Останнім часом проблема 
виховання дітей, 
ДО правопорушень, 
Вала не лише 
Серйозно взялись 
шення її педагогічні

ди була 
кімната 
садах, 
хненником всіх справ якої 
стала

створена дитя іа 
на громадських за« 
керівником і нат«

ДОРА ЯКИМІВНА
Ноли вона йде селом, зу

стрічні зупиняються і ша
нобливо внлоняються цій, 
на перший погляд, звичай
ній жінці. Та й чим, власне, 
відрізняється від односель-

... І П КОЛЕГИ
Виховний процес — спра

ва не одного дня і не однієї 
людини. Перш ніж приступи
ти до нього треба все зва
жити, спланувати, підібрати 
надійних помічників, намі
тити перспективні лінії в 
роботі. Членами ради гро
мадськості, створеній при 
дитячій німнаті міліції, ста
ли люди авторитетні "А“»- 
жані у своєму селі 
лова колгоспу імені 
ського 0. М. Кришан, 
тар парторганізації 
Шандор, с

Крім загальних профілак
тичних заходів, члени ради 
громадськості провадять ін- 

з над 
....... ......І. Од- 

із таких підшефних

дивідуальне шефство 
дітьми та підлітками, 
ним 
був і

пова- 
— го- 
Котов- 
секре- 

,_______ ... В. г.
вчитель-пенсіонер

■' а®
схильних 

хвило- 
батьків. 
за вирі- 

-------  ------- „— ----_..І колон- 
Гиви шкіл, партійний комі
тет нолгоспу, керівники 
Сільради, вся громадськість 
села. Але, щоб ліквідувати 
зло, треба знати першопри
чини. Одна з них — це не
зайнятість дітей після шко
ли, бездоглядність.

Отже, потрібно охопити 
якнайбільше підлітків ціка
вими справами, залучити 
до участі в гуртках, здій
снювати постійний нагляд 
за дітьми, проводити серед 
них І батьків широку робо
ту, спрямовану на вихован
ня людини комуністичного 
завтра.

Громадськість села пішла 
не новим, але випробуваним 
шляхом. Рішенням виконко
му Глинської сільської Ра-

організатор
Г лин-

чан вчителька, 
позакласної роботи 
ської середньої школи Д. Я. 
Гнененко? Хіба що задумою 
в очах та м’якою посмів* 
ною. Але, якщо в якійсь 
сім’ї трапляється прикрість, 
йдуть до неї, Дори Янимів- 
ни. Вона і поспівчуває, і 
пораду дасть. Що ж стосує
ться виховання дітей, тут 
Д. Я. Гнененко великий спе
ціаліст, вміє знайти стежину 
до серця кожного. А вони, 
учні, відповідають своєму 
старшому другові довір’ям.

Ось така людина очолила 
•з с. Глинську важливий ви
ховний заклад — дитячу 
кімнату на громадських за
садах.

м. д. 
нлу- 

інші.
Г. І. Яременко, лікар 
Гретченко, завідуючий 
бом В. П. Осиченко та

А розпочалася діяльність 
кімнати з плану, з чіткого 
розподілу обов’язків _між 
членами ради. Секції по ро
боті з «неблагополучними»' 
сім’ями наприклад, очолити, 
О. М. Кришан та Т. М. Гон
чар, по виявленню дітей, 
схильних до правопору
шень — В. П. Осиченко. 
Активісти підтримують тіс
ний зв’язок із школами, до
бровільною народною дру
жиною, товариським судом, 
вуличними комітетами, ра
дою сприяння сім’ї і школі. 
Іншими громадськими орга
нізаціями.

кінооікторини, диспути, зу. 
стрічі з учасниками гром <- 
дянської та Великої Вітчиз
няної воєн, пепедозиками 
колгоспного - .
Стало традиційним читання 
лекцій, проведення допові
дей? бесід на юридичні та 
морально-етичні тем и.
Участь у цьому беруть і юні 
громадяни села.

Є ще у піонерів та комсо
мольців Глинська друг пір’ 
ний, незрадливий —бригадир 
тракторної бригади кавалер 
ордена Леніна П. П. Зач о< 
бовський.

— Життя — річ красива, 
хлопці, — говорить він у -<о. 
лі підлітків, — коли, звичай
но, живеш красиво. Чи ба
гато треба, щоб обірвати у 
тітки Параски яблука?..

Вечорами в колі юних дрУ- 
зів любить поговиритн ве
теран про щастя праці, кра
су рідної землі, про

Прийшов, спочатку несиі- 
липо приглядався до апара* 
тури, а згодом уже міг під
міняти свого вчителя. Обе
режно і тактовно поводила 
собе у стосунках з Сергієм і 
бібліотекарка О. Ч. Федуно- 
ва. За пригодницькими по
вістями пішла інша літера
тура. Сергій відчув тур
боту дорослих, те, що він

передовиками 
виробництва.

СЕРГІИКО
не скаржився на ма- _ ___________________

Віддала до бабусі — потрібен, що з ним рахую- 
-----«... Нудьгував ться. І ось віддача: під ке- 

рівництвом вчителя фізики 
К. М. Сергієнка хлопець ра
діофікував школу, вступии 
до лав ВЛКСМ, став актив
ним комсомольцем.

Випадок з Сергієм не по
одинокий. Рада дитячої кім
нати багато уваги приділяє 
попередженню право пору, 
шень, її активісти організо
вують для дітей і підлітків 
цікаві розваги, прагнуть 
зайняти їх вільний час чи
мось корисним.

Одним із дійових заходів 
виховання підлітків стало 
створення дитячого кіноте
атру «Космос», де від каси
ра до кіномеханіка — всі 
діти. До речі, директором кі
нотеатру призначено Сеогій- 
ка. Цей заклад досяг гар
них успіхів: за активну ро
боту по вихованню підліт
ків його нагороджено Гра
мотою ЦК ЛКСМУ та Грамо
тою Комітету по кінемато
графії при Раді Міністрів 
УРСР.

Рада дитячої кімнати тур
бується і про те, щоб у селі 
виростали

Він
Tip.
виходить треба. І ____
лише за товаришами. Коли 
нові друзі запитували про 
батька мовчки відходив від 
гурту. Коли ж образливо 
говорили про матір~_— ки-

дався у бійку. У хлопчини 
з’явилась злість, грубість у 
поводженні із старшими.

Дора Якимівна помітила 
це.

— Сергійну!
— Чого сам?
— Хлопчину... — вчитель

ка, як мати, торкнулася йо
го чуба.

Крутнув головою і побіг 
геть.

Кіномеханік Будинку 
Культури Ф. К. Найденчо 
після розмови з Дорою Яни- 
мівною мовби ненароком 
зустрів Сергія на вулиці.

— Зайди до мене, поба
чиш, як ніно робиться, — 
сказав.

ЕРУДИТИ
Сільські і шкільні бібліоте

ки, Будинок культури разом 
з активом проводять тема
тичні вечори і читацькі кон- 
Теренції, вечори запитань 

відповідей, літературні та

ТИХІ ЗОРІ
Вони мерехтливо нали- 

саюго щовечора над Глин- 
ськом, і спокій їх порушує 
хіба що духмяний лепт, що 
лине з полів. Уже протягом 
шести років не було в селі 
злочинів і навіть право
порушень з боку неповно
літніх. Це свідчення того, що 
проблему виховання дітей і 
підлітків можна успішно ви
рішити лише спільними зу
силлями сім’ї, школи і гро
мадськості.

Турботою про становлення 
нової людини у Глинсьху 
пройнявся кожен. Бо вихо
вання дитини — справа не 
лише сімейна.

В. ШАРІЙ,
в. янишевський.

Світловодський район.

ФУТБОЛ

Як ми вже повідомляли, в Кіровограді закінчив
ся обласний профспілково-комсомольський легко
атлетичний крос. Переможцями змагань стали 
Спортсмени обласної ради ДСТ «Авангард», а в 
республіканському кросі серед 25 команд наші 
земляки були 12. Нині вони знову готуються до 
нових стартів.

Фото М. Тернаесьного.

КЛУБ
64-Х
КЛІТИН

иласичні позиції. Ось при

• КЕРІВНИК КЛУБУ 
КАНДИДАТ У МАЙСТРИ

СПОРТУ Г. ДУБІВКА

Для тих шахістів, лісі ба
жають добре навчитись гра
ти в шахи, потрібно розділи
ти шахову партію на три 
частини — дебют, міттель- 
шпіль і ендшпіль. Кожна із 
цих стадій партії тісно на
в'язана мій: собою. 1 було б 
помилкою вивчати дебют без 
міттельшпіля або ендшліяя- 
Також помилкою було б ви
вчати міттельшиіль. нехтую* 
чи ендшпілем. Звідси ясно, 
що ті, хто бажають добре 
навчитися грати в шахл- 
повинні насамперед визна
ти ендшпіль.

На минулих заняттях лш 
вивчали ендшпіль тура про
ти легкої фігури. Тепер пе
рейдемо до легісофігурних 
закінчень.

СЛОН І ПІШАК 
ПРОТИ ПІШАКА

Як відомо, тані закінчен
ня закінчуються перемо"ок> 
сильнішої сторони, але іс
нують і винятни. Перил за 
есе, хто вивчає ендшпіль на 
Цю тему, потрібно знати

ПОРАЗКА
ВІД
«ЛІДЕРА»
- ЗО вересня футболісти 
кіровоградської «Зірісл»: 
зустрілися у Луцьку з 
місцевими торпедівцями, 
які займають двадцять 
п'яте місце, передостан
нє в турнірній таб.тїді 
команд першої зони 
другої групи класу сА». 
Наші земляки не змогли 
реалізувати Ігрову 1 тс- 
реторіальну переваги, а 
навпаки — зазнала по
разки. Господарі поля в 
другому таймі забили 
гол у ворота гостей 
З одинадцятпметропого 
штрафного удару. В турі, 
який відбувся 4 жовтня, 
кіровоградці грали у Жи
томирі з «Автомобіліс
том».

Ось приклад:

Нр
6.

Кр 
8

і са- 
вигрлш, 
такому

через пункт 
і «в7»,

грають.
(Відповіді надсилати 

адресу редакції).

Завдання білих полягає в 
тому, щоб через ......... ..
ввб» виграти пішака 
не пустивши чорного коро
ля на «а8».

1. Кр (|5 — (]4. Білі по
винні грати дуже точно.

Якщо 1. Крс5? то 
вб4-2. ав Нрв7 з нічиєю.

1... Крс7 — сб. 2. Са7 
вб Краб 3. Крс4 Крсб 4. 
в4 Кр (16 5. Крв5 Кр^7 
Крс5 Крс8 7. Са7 Крс7 8. 
85 Кр(|7 9. Св8 Нрс
10. С(4 Кр(|7 11. Кр вб Крс8 
12. СлЗ з виграшем.

Н ♦

Пропонуємо читачам 
постійно знайти г— 
більш складний 
прикладі:

Знання та.чих позицій 
же важливо, тан як дозволяє 
запобігти багатьом помил
кам.

Якщо пішак стоїть на ту
ровій лінії і поле перетао- 
пення її протилежне кольору слона, виграти, як відо- 
мо не вдається, якщо король 
елабкішБї сторони з^с 
поле перетворення пішака- 
Виграти можна, якщо ко
роль відрізаним.

на

^ТЕТЯНА не хотіла цьому вірити. Пс- 
А ребнрала очима тремтливі колонки 
надрукованих прізвищ. Від хвилювання 
перехоплювало подих. Подруга, стаючи 
навшпиньки, перепитувала через голови 
таких же, як і вони, абітурієнтів: «Ну 
як там?..»

А вона тихо відійшла, стала біля вікна. 
Цей сонячний день став для неї таким не
щасливим... Вона не вступила до ме
дичного.

Осінь — пора великих радостей і таких 
же «трагедій» і розчарувань на дорозі 
самостійності. Заздрісно дивишся на тих, 
хто відійшов від дошки оголошень сяю
чий: студент. З опущеною головою, з 
нерадісними думками несеш невеселу 
новину додому. Ти вже не учень, не сту
дент... Ти—сам на сам зі своєю невдачею. 
Вона найболючіші тому, що вона перша. 
Нанесена на ще свіжу зелень юнацьких 
мрій.

Молода людина вперше відчула гірко
ту невдачі. Вона г.стократ для неї від
чутніша, бо була несподіваного, виходи-

— Куди б ви ще бажали? — чемно пи
тає завідуючий пунктом І. В. Дученко 
двох сірооких дівчаток, які тихо при
мостилися на краю стільця. Дівча гна 
дружно здвигають плечима.

— На завод по обробці гібридного на
сіння кукурудзи бажаєте?

— А де це?
— На Балашівці, чотири автобусні зу

пинки.
— Ой, та це ж далеко...
— Є місця на взуттєвій фабриці, заводі 

тракторних гідроагрегатів, на будові...
Вони заходять сюди, тихі від перед

чуття різкого «зламу» у своєму житті, 
деякі байдужі і трохи розчаровані: це 
абітурієнти. Аби десь...

Людина на роздоріжжі. Якщо не всту
пив до інституту, осліплений власного 
невдачею, іншої дороги по помічаєш. Ін
ститут і завод? Ці речі здаються дуже 
далекі один від одного і від мрій, коли
ханих не стільки дитячою уявою, скіль
ки татком та мамою. І коли чуєш обе
режний натяк старшого на те, що по
трібно десь попрацювати, відмахуєшся 
від цієї думки: якось потім.

ла за межі її надій, а то и взагалі, уяв
лень про своє майбутнє. Коли вчишся в 
школі, перешкод на твоєму шляху не 
так уже й багато. Врешті, вони долаю
ться умінням організації самого процесу 
навчання, міцного засвоєння навчально
го матеріалу. Легкість у пазчашіі по 
інерції може привести до думки про 
таку ж легкість життя. Від того щасли
вого вересневого ранку, коли малюк 
вперше сідає за партуі провідниками у 
майбутнє (принаймні на 10 років) сга» 
ють дорослі: вчителі, батьки. Відтак 
його погляд па світ залежить від цього 
середовища, відношенням до навчання.

Але, за цікавою статистикою, після 
вручення атестатів випускники одностай
но здають документи до вузу.

У наших випускників складається ро
жеве уявлення про дорогу, яка починає
ться від порога школи. Здебільшого, 
веде вона через інститут, цікаву, але 
досить абстрактну професію, крізь ас
фальтовані проспекти великого міста. І 
рідше спиться випускникам грунтова 
стежка до колгоспної ферми чи люд
ський гомінливий потік біля воріт ма
шинобудівного велета.

Вчителями і вихователями робитеся 
багато для того, щоб що в школі учень 
визначив свої інтереси, уподобання, роз
крив езої здібності. Профорієнтація, зу
стрічі з ветеранами праці, передовика
ми виробництва... Та інколи життєва 
практика безжально перекреслює всі 
проекційні лінії учнівського майбуття.

Деякі, особливо дівчата, які, зрозуміло, 
найкраще відчувають віяння моди, ба
жають опанувати «найпопулярнішо.'о» 
зараз професією: йдуть на нурси друка
рок. Граючи на клавішах друкарської 
машинки, мрією малюють перед собою 
велику перспективу, яка гарно дивиться 
з війна якогось кабінету. У міському 
пункті по використанню трудових ресур
сів їх розчаровують: друкарок у місті 
значно більше, ніж друкарських ма
шинок.

А даремно. Двері у життя відчинені. ( 
головне, знайти стежку у ньому свою. 
Власну. І хто сказав, що її початок саме 
від дверей вузу? Бажання вчитися 
лише похвально. Але в тому випадку, 
коли воно усвідомлене, підкріплене вну
трішнім» вимогами самоудоскопалсішя, 
бажанням опанувати лише улюбленою 
професією, великим багажем знань.

Доріг у житті випускника дуже бага
те. Головне потрібно відчути внутріш
ній потяг до якоїсь з них. Вій буде і 
компасом і провідником до цілі. А 
внутрішня нецілсспрямованість, значно 
поглиблена невдачею па екзаменах, при
зводить до того, що молоді люди на
магаються' прости «пересидіти» рік.

Цього року в місті Кіровограді за
кінчили середню школу 1536 учнів. Про
довжують навчання у вузах, спеціальних 
учбових закладах 871. Трудовлашгова- 
но 488.1 вже понад місяць, або й більше, 
ніде не працюють близько 100 десяти
класників. Шукають своєї стежки? Чи 
намагаються «пересидіти» рік?..

Пройдися вулицями рідного міста Ні 
ножному кроці чути його робочий ПУЛоС 
Ножного ранку людські потоки розті
каються до вопіт заводів фабрик, до риштувань новобудов. Люди поспішаю™, 

Пл°аяи.ЄЮ ПРИНОСИТИ НООЧСГЬ 

будов, рясніють ° оголошення?* потрібні 
ні Ж р'обочТруки"’ роб,Тники'" Потоіб- 

. Життя лине швидко, і Пройде де
кілька місяців, років, згадуватимеш гір
коту першої невдачі з відчуттям подо
лано! перешкоди і знайденої радості 
робочому, колективі, коли сьогодні ви
рішиш: *

Пишіть. Йду працювати.
„ М. СЕМЕНЮК.м- Кіровоград.

Редактор в. П0ГРІ6НИЙ.
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ПРОЗОРІСТЬ

ДЗЕРКАЛЬНОЇ ВОДИ
З допомогою чародійки-хімії 

багатьом виробам можна легко 
повернути новий вигляд.

Радимо застосовувати най
сучасніші синтетичні засоби, 
серед яких, зонрема, склоочи- 
щувач «Нітхінол», препарат 
«Сечунда-2», «Каолін». «Балти
ка», «Весна», «Нристалл», «Ян
тар».

Кожен з них допоможе до
вести віконне сило, нриштале- 
ві вироби, дзеркала до блиску 
алмазів і прозорості джерель
ної води...

ХІМІЯ 
в
ПОБУТІ
• РЕКЛАМНА

СТОРІНКА

Паста «Универсальная» 
ефективний миючий 1 А® „ и ві
куючий засіб для предметів 
домашнього вжитку, миття ніт
ролакових покриттів, дуже за
бруднених рун.

Для очищення емальованого, 
фарфорового, металічного 
скляного посуду, газових пли
ток, ванн, раковин, унітазів, 
нахелю, віконного скла. Пасту 
вологою ганчіркою наносять 
на предмет, пг/тім його натира
ють, змивають водою і витира
ють насухо.

Пасга «Универсальная» 
користовується також 
очищення нітролакових
криті ів на автомашинах, мото
циклах, велосипедах і зняття 
різних забруднень з предметів, 
вкритих масляною фарбою.

ПАСТА
„УНИВЕРСАЛЬНАЯ“

ви- 
для
по-

ЯІКЯІМЯІЯІВВ
НММММН «ПЕМОКСОЛЬ» -

чудовий засіб для очищення виробів із сила, фарфору, фаянсу, 
алюмінію. Ним можна швидко вимити раковину ванну, унітаз, 
різні господарчі речі. .

Спосіб застосування: на вологу тканину насипають невели
ку кількість порошку і ретельно протирають забруднені місця, 
після чого змивають водою.

«ДЗЕРКАЛЬНИЙ» —
порошок для очищення й миття посуду, різних емальованих, 
металічних, фарфорових, фаянсових та інших виробів.

Порошок розчиняють у гарячій воді з розрахунком 1—1,5 
столових ложки на_1 я води. Забруднений предмет миють за 
допомогою щітки або мочалки, після чого його ретельно про
поліскують водою.

ДШЛіШНШЙ
баріиііш
^БАЛТИКА*

Ваша кофточка або сорочка 
вилиняли на сонці? Ви зможе
те самі пофарбувати їх. Купіть 
аніліновий барвник «Балтика».

Якщо, наприклад, шерстяну 
сорочку сірого кольору пофар
бувати жовтим аніліновим 
барвником, — вона набуде ко
льору «хакі».

Барвники різних кольорів і 
відтінків випускаються для 
шерстяної пряжі, бавовняних І 
лляних тканин і виробів з них.

ЗАЛІЗНИЙ КУПОРОС
Кристалічний порошок зеленого кольору. 

Застосовується головним чином для знищен
ня моху й лишайників на плодових деревах і 
ягідниках, кушах, а також проти грибкових 
захворювань і шкідників, що зимують.

Обприскування здійснюється 3—5-про- 
центним водним розчином (300—500 г на 
10 л води) ранньою весною або восени після 
листопаду.

КОНЦЕНТРАТ ЗЕЛЕНОГО
МАСЛА

І
Масляниста рідина темного кольору. Застосовується для 

знищення садових шкідників, що зимують. Готується водна 
емульсія, що вміщує 6—8 процентів концентрату і 94—92 
проценти води. Емульсію треба використовувати лише в день 
її приготування.

Плодові дерева і ягідники обприскують рано навесні, до 
розпускання бруньок, за винятком садів, що перенесли силь
ні морози.

БОРДОСЬКА 
СУМІШ

„Прима“, „Дихлофос“, „Дета“
«Прима», «Дихлофос» — ефективні засоби 

для знищення хатніх комах-паразйтів. Зав
дяки аерозольній упаковці цими розпилюва
чами користуватися просто і зручно. Усього 
півхвилини потрібно для обробки приміщен
ня площею 18 квадратних метрів.

«Дета» — рідина для захисту людини від 
комарів, мошки та іншого гнусу під час робо
ти чи відпочинку в лісі, на річці, біля озера.

Нового вигляду набудуть 
шкіряні вироби, наприклад, 
туфлі або сумка, якщо їх об
новити фарбою

„ЕКСТРА“
Спочатку треба очистити 

туфлі або сумку ацетоном чи 
розчинником, — і можна при
ступати до фарбування.

Складається з мідного ку
поросу і гашеного вапна. З 
них виготовляється бордоська 
рідина, що застосовується 
проти грибкових захворювань 
садово-городніх культур. Пра
вильно приготовлена, вона по
винна мати яскраво-голубий 
колір.

Обприскування здійснюється 
однопроцентним розчином 
ранньою весною і після утво
рення зав'язів.

Аміак водний
Чудові властивості має аміак 

водний 25-процентний [нас
тирний спирт). Якщо ви засто
суєте його для прання, ваша 
білизна буде добре вибіленою, 
шовковистою, матиме приємну 
свіжість.

Аміак водний . згодиться й 
для миття підлоги, дверей, ві
конних рам тощо. Ним онов
люють пофарбовані поверхні. 
Він добре виводить нежирові 
плями на одязі.

Хлорофос побутовий
Хлорофос — дуже ефективний засіб для боротьби З ШКІД

ЛИВИМИ комахами. Він широко застосовується у побуті — для 
знищення клопів, мух, тарганів; в садах і на городах — для 
знищення шкідників рослинного світу

До кожного із запропонованих вам засо«' 
бів для прання білизни, миття посуду, скла, 
вікон, дверей, знищення шкідливих комах 

і та ін. додається докладна інструкція. і
Всі ці товари ви можете придбати в мага« 

• зинах споживчої кооперації. ' ]
;■ У КООПТОРГ РЕКЛАМА.

' '■ І

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 5 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «Не чіпайте 
голубий глобус». (Вільнюс). 
11.00 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Будинок з мезоніном». 
(М). 12.20 — Телевісті. (К). 
16.45 — «На головних на
прямках п’ятирічни». (К). 
17.00 — «Народні талан
ти». (Львів). 17.40 — Тепе-

вісті. (К) . (З включен
ням Кіровограда). 18.00 — 
Мультфільм «Викрадений 
місяць». (К). 18.10 — Хро
ніка тижня. ( Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кіро
воград). 18.30 — Ленін
ський університет мільйо
нів. (М). 19.00 — Концерт 
солістів Чернівецької фі
лармонії. (Чернівці). 19.30 
— У нас в гостях журнал 
«Дніпро». (К). 20.20 —

«На ланах республіки». 
(Херсон). 20.30 .— Програ
ма «Час». (М). 21.00 — Ху
дожній фільм «Щаслива 
людина». (К). 22.10 — Кон
церт. (К). 23.00 — Теленіс- 
ті. (К).

СЕРЕДА, 6 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —Для 
школярів «Чарівна сопіл- 
на». (Львів). 10.40 — Ге-

леспектакль ’ «Воскресін
ня у • понеділок». (К.) 
11.25 — Телевісті; (К).
11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів 7 нласу. 
(К). 12.10 — «Музичний
кіоск». (М). 12.40 — Но
вини. (М). 12.45 — Худож
ній фільм «27-й неповний». 
(Кіровоград). 17.15 — «За 
рядками партійних накрес
лень». (Кіровоград). 17.25 — 
За накресленнями XXIV

з’їзду КПРС. «Шахтарські 
помічники». (До н е ц ь к). 
17.40 — Телевісті. (К).
18.00 — Мультфільм «В
степах Австралії». (К). 
18.10 — «Творчість юних». 
(Одеса). 18.45 — «Держ
банку СРСР — 50 років». 
(М). 19.10 — Новини кіно
екрану. (К). 20.15 — У нас

(.■Ї9 Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050 ГСП. Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

в гостях журнал «Під пра
пором ленінізму». (К).
20.30 — Концерт хору ро
сійської пісні Будинку 
культури заводу «Серп і 
молот». (Харків). 21.00 — 
Програма «Час». (М).
41.30 — Концерт. (М). 
22.15 Українське кольо
рове телебачення. Тележур-

БК 01229. Індекс 61197, Зам. 5917. Тираж 54 500.

,и.?л о‘чМЛстецт^0 України». 
(К). 23.15 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.40 
— кольорове телебачення. 
Художній фільм «Три тов

стуни». (М). 1G55 и«.<М). 17.05 — ІГоЙ 
?еТ ХсХк’П Для АІ/ 
,м. /°иста°на Буратіно».
18 00і-3°н7 І{нигаРня. (М)1 
_ ° Новини. (М). 18.10

&

19 30 Ул-£нш"ігель». (Ші
HOR ТелеФільм «Ра!

Ханоя», (М) 1 q qn 
Прем’сп"0 телебачен н я,Р м ера телефільму «Аф«

- -на
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