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У вересневі дні непоганих успіхів у роботі добивається комсомольсько-молодіжне бригада 
монтажників з БУ № 125 тресту «Крпсоріжсталькоиструкція», де бригадиром Іван Сімчук, 
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НОВА
ЦЕХОВА

Доставка руди з кар’єрів, завантаження її в бун
кери цехів, перевезення розплавленого феронікелю — 
ось далеко не повний перелік справ, які доведеться 
вирішувати колективу цеху транспортно-складського 
господарства Побузького нікелевого заводу.

Нещодавно у цьому цеху створена комсомольська 
організація, яка найпершим своїм завданням поста
вила: сприяти ритмічній роботі заводу. Секретарем 
новонародженої організації обраний помічник маши
ніста тепловоза Володимир Бевз, котрий прибув на 
будову за комсомольською путівкою.

ЛІ. МАЙСТРЕ«КО.

JJA КНИЖКОВІЙ полиці том до тома 
притиснулись книги. На обкладин

ках золотими літерами витиснуто: «В. і. 
Ленін». Розгортаємо одну з них, читаемо: 

повинні поставити вміння взяти 
собі всю суму людських знань, і взяти 
так, щоб комунізм не був би у вас чимсь 
таким, що заучене, а був би тим, що ва- 
ми самими продумане, був би тими 
висновками, які є неминучими з точки 
зору сучасної освіти».

Ці слова сказані вождем резолюції 
більше як п'ятдесят років тому на III з 'їз
ді комсомолу. Але наскільки актуальні 
вони сьогодні, і як чітко визначають зав
дання комсомольської освіти!

Сьогодні загальноосвітнє і політичне 
навчання молоді повинне сприяти фор-

М ЕЩОДАВНО у Компа- 
■• ніївці відбулась сход
ка, на якій громадяни 
селища обговорили стат
тю двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіта- 
лова «Дума про хліб». 
Колгоспники, робітники 
та службовці Компанов
ки вели ділову розмову 
про економне витрачан- . 
ця сільськогосподар
ських ресурсів, про бе
режливість.

Для нашого хлібороб
ського краю ". питання 
збереження хліба — най
актуальніше. Ось чому 
зараз заплановано здійс
нити цілий комплекс за
ходів, які допоможуть 
запобігти втратам хлі
ба — і в полі, і на столі. 
В найближчі два — три 
роки у кожному колгос
пі буде збудовано криті 
токи та. асфальтовані 
майданчики. Для еконо
мії зерна на тваринниць
ких фермах буде подріб
нюватись і згодовуватись 
у вигляді кормосумішей 
та комбікормів.

В господарствах райо
ну створено громадські 
комісії по збереженню 
хліба на токах. Вони вже 
діють, і в тому, що все 
колгоспне зерно вже за
везено в комори — не
мала заслуга наших гро
мадських контролерів.

Свого часу втрати хлі
ба траплялись у район
ній пекарні. Не вистача
ло робочих рук, та й 
контроль за якістю мав 
вади. Зараз персонал пе-

карні повністю укомплек
товано, посилено нагляд 
за дотриманням техно
логії виробництва хліба.

Думається, що втрати 
хліба від черствіння та
кож зменшаться. За цим 
тепер наглядають конт
рольні пости. Вони слід
кують -»я "ОТЙКМвННГМ 
графіка а Т5-

НА ВСЕ
життя
кож за витрачанням 
хліба.

О. В. Гіталов закликав 
берегти кожен шматок 
хліба. У нас в райцентрі 
на сходці громадськості 
було вирішено встанови
ти спеціальні ящики для 
збору харчових відхо
дів, які потім відправля
тимуться на відгодівель- 
ну базу місцевого кол
госпу імені Дзержин- 
ського. Виготовлення 
ящиків уже замовлено.

На сходці я помітив 
деталь: найбільш схви
льовано про хліб говори
ли люди похилого віку. 
Це зрозуміло, він для

священний, В ГОЙ 
для багатьох мо- 
— буханці — це 

продукт харчу- 
Про необхідність

них — 
час, як 
лодих 
просто 
вання. 
виховання поваги до хлі
боробської праці гово
рив О. В. Гіталов. Ось 
тому ще перед початком 
навчального року разом 
з районним відділом 
наросвіти розробили та 
розіслали рекомендації 
проведення Ленінських 
уроків, присвячених на
ступному 50-річчю утво
рення СРСР. В них знач
на увага приділялась ви- 
норисганню статті О. В. 
Гіталова «Дума про хліб» 
для роз’яснення значен
ня граці наших сільських 
трударів.

Ленінські уроки вже 
відбулись. Та розмова з 
дітьми про хліб на при
пиниться. На виховних го
динах, на уроках приро
дознавства, літератури 
та суспільствознавства 
вони дізнаватимуться про 
вагу хлібного колоса, 
про ціну хлібного ок
райця.

Ми грагнемо до того, 
щоб розмова ця стала 
щирою і схвильованою, 
щоб викарбувалась вона 
назавжди в дитячій 
пам’яті. Адже в школі 
людина — десять років. 
Хліб же — святиная на 
все життя.

В. ВІЄВСЬКИИ, 
завідуючий відділом 
пропаганди і агітації 
Компаніївського РК 
КП України.

»втаи
ПОЛІТИЧНОГО
ЗРОСТАННЯ

НА ВУЛИЦІ ЛЕНІНА РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СЕЛИЩА УСТИНІВКІ1 ВИРОСГА 1ОТБ НОВІ БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Фото В. КОВПАКА.

муванню у неї міцних комуністичних 
переконань, виробленню високих мо
ральних якостей, мобілізації юнаків та 
дівчат на виконання завдань, поставле
них партією.

Залишилось зовсім небагато часу до 
початку навчального року в системі ком
сомольської політосвіти. Вже визначено 
завдання на навчальний рік, коло питань, 
на яких комсомольські комітети в його 
ході повинні зосередити основну узагу.

Більшість комсомольських організацій облас
ті провела значну роботу по залученню молоді 
до навчання у вечірніх та заочних школах. 
Проте но псі юнаки і дівчата, які ще не ма
ють середньої освіти, І вересня взяли в руки 
підручники. Зокрема, і досі не визначено, хто 
в молодих робітників та колгоспників набува
тиме середньої освіти о школах Бобриненького 
району.

Загальноосвітнє навчання — важливий і не
обхідний щабель політичного зростання моло
ді. Тому кожній комсомольській організації 
разом з органами народної освіти необхідно 
скласти перспективний план навчання юнаків 
та дівчат на 1972—1975 роки. Потрібно постійно 
вміциюватн зв’язок виробничих підприємств із 
школами робітничої молоді, зміцнювати їхню 
учбово-матеріальну базу, допомагати педаго« 
січним колективам у поліпшенні виховної ро
боти з учнями, турбуватись про створення для 
молоді умов, які б сприяли поєднанню праці 
9 навчанням.

Ефективність комсомольської політ
освіти залежить еід багатьох чинни

ків. І в першу чергу — від її організації. 
Комсомольськими комітетами звершено 
певну роботу по реєстрації освітнього 
рівня слухачів, визначено, якими форма
ми навчання будуть охоплені юнаки та 
дівчата, вироблено систему обліку і опе
ративного контролю за підвищенням по
літичного рівня молодих трудівників. 
Але чи всюди це зроблено?

Минулою року мали місце прикрі випадки 
арнву занять в колгоспах Імені Калініпа, імені 
XX з’їзду КПРС, кЗаповіт Леніна» Новоархан- 
гельського району. Проте в названих організа
ціях досі не зроблено з цього належних вис
новків. Питання політичного навчання так і 
но обговорювалось на комсомольських зборах.

Недостатньо глибоко проаналізовано 
Підсумки навчання в багатьох організа
ціях міста Кіровограда, Устинівського, 
Голованівсьного, Дог.инського районів.

Вже давно малося закінчити комплек
тування системи комсомольської освіти. 
Проте в Знам’янському і Голованівсько- 
му районах, невідомо, де навчатимуться, 
наприклад, вчителі сільських шкіл. Більш 
як сто комсомольців Вільшанського ра
йону не охоплено навчанням. Незатверд- 
жений список слухачів та не проведена 
з ними бесіди в комсомольській органі
зації 2-го імені Петровського цунроком- 
бінату Олександрівського району. Нечіт
ко визначено структуру навчання за ін
дивідуальними планеми в багатьох пер
винних осередках,

М II МАЄМО Аэриший досвід робою краши.'і 
* * комсомольських пропагандистів, тгашх як 
Г. Нечипорснко, лікар Олсксандрівськю- рамлі- 
карні, П. Михальченко, голова колгоспу сЖозг- 
пева революції-» Новгородців«: ької о зліюну та» 
багато Інших. Від підготовленості пропагандис
та, від його закоханості у свою справу в знач
ній мірі залежить діяльність гуртвлі. Зараа 
переваж на більшість керівників каясомоль- 
сььнх політтурткі» — члени і кандидати в чле
ни КПРС, люди з ницою І нсз-чкіичсиою ви
щою освітою. Проте не у всіх рцькшах до 
підбору пропагандистів поставились серйозно. 
Великий процент змінності керівників гурткіз 
характерний для Досинського районну. Сере.х 
пропагандистів — незначна частка сюдсй з 
вищою освітою. Подібний стан сі ктеоігається 
І у Світловодському районі. Мало г.влучея<₽ 
спеціалістів народного господарства, •.срібни
ків підприємств і організацій, монстра, бри- 
гадяріо, В окремих випадках мс дім’, .чається 
лише вчителям.

Районним та міським гкомітетавм 
ЛКСМУ слід звернути більш серйозну 
увагу на навчання пропагз-джечв. Ьа 
всюди воно на належному рів-.. Вже 
розроблено перспективні плани. Але є 
ще баюто питань, над яким« атрібню 
працювати. Серед них — засвсчжня про
пагандистами таких ефеигиЕ-н ; четодв 
організації навчання, як гсрг'ізквеме 
планування духовного розвити у слухачів, 
поєднання гурткової роботи з формалин 
масової пропаганди, політичного навчан
ня з громадсько-політичною роботою 
молоді, впровадження метод'з, які б за
безпечили творче засвоєння слухачагмм 
марксистсько-ленінської теорії (маспхся 
на увазі написання ними рефе-рагів, тво
рів, проведення вікторин тощо).
ТІ ИНІШНІЙ рік стане дальшим кроком 

економічного всеобучу молоді. Жщ- 
повідно до постанови ЦК КГЇРС <Г:ро по
ліпшення економічної освіти трудящих» 
зараз розгортається широка сітжа відгжо- 
еідних шніл. Система комсомольського 
політичного навчання планується з ураху
ванням питань з науки госпсздгююеа-жя. 
Важливу роль у підвищенні рт-вчя ексічо- 
мічних знань молоді покликам! відзгр-зти 
«Школи комуністичної праці ». Слід та
кож пам’ятати, що коли комсомолець 
навчається в економічній школі, то це 
повинно вважатись для нього політич
ним навчанням.

Економічний всеобуч дасть свої до брі 
наслідки, якщо разом із заняттями про
водитиметься постійна робота по підви
щенню бойовитості комсомольських ор
ганізацій по трудовому виховіанню, ком
сомольці широко залучатимуться до 
управління виробництвом, коїмв у кожано
го молодого трудівника виховуватиму
ться такі якості, як організованість ди
сциплінованість, діловитість, відповідаль
ність за доручену справу, прагнень» до 
високопродуктивної праці.

ЦЬОГО року заняття в системі кслмсо- 
мольської політосвіти розпочнеться 

Ленінським уроком «Ми патріоти і ін
тернаціоналісти». До нього потрібно пі
дійти всебічно підгоіовлениики. і ерший 
день занять має бути урочистим і свят
ковим. Ленінський урок зазпочжіться 
покладенням квітів до па*>'-гтчика Іллічу, 
вшануванням пам’яті героїв революції« 
громадянської та Великої Бітчнзт- яної 
воєн. Перед початком занять вручатиму
ться КОМСОМОЛЬСЬКІ КВИТКИ ’НМ, хто напе
редодні вступив до лав ВЛ^іСМ. Добре 
було б, аби Комсомольск- працівники 
привітали в цей день своїх кращих про
пагандистів.

Ленінський урок мас ст<втп і своєрід
ним ЗВІТОМ МОЛОДІ про те ЯК 8ОНЭ пра
цює над виконанням зв>да--ь дев'ятої 
п’ятирічки, який її трудовий внесок У 
всенародне змагання на чіепь 50- річчя 
від дня утворення СРСР, емконанкзі рі
шень XXIV з’їзду КПРС.

Кожен рік навчання мотоді в системі 
“КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ отот це новий 
крок на шляху до її ідейного гвсту, Ті 
ПОЛІТИЧНОГО Зростання. .ЧСГМСОМОЛЬЮЬКИМ 
комітетам спід зробити вс®. щоб кожен 
день занять давав комсомольцям І мо
лоді значний духовний заряд.



ПЕРША ПРОДУКЦІЯ
Будова живе подіями. Великими і малими. І у кожній з них —1 перемога колек

тивів окремих цехів, дільниць. Введено у дію плавильний та транспортно-складський 
цехи, поставлено ла просушку трубчату піч. А з пуском водообб нового циклу вступи
ла до дії перша черга азотно-кисневої станції.

Лише закінчився монтаж обладнання в цеху, як наладчики відразу приступили 
до роботи. А невдовзі начальник цеху 10. Буров, старший майстер М. Афоній. інже
нер бригади наладчиків В. Листопадов вже радилися про час пуску. І ось, нарешті 
команда: “ ’

— Приготувати блок до пуску І
Сталося цс на чергуванні комсомольця Івана Заяриого та Миколи Пушкіна.
Включені туроодетаиде.рн, працюють машини. Блок повільно охолоджується.
Всі слідкують за показниками на приладах: еони повинні вказані на наявність у кубі ниж

ньої колони зрідженого повітря. 7
1 знову звістку подає Іван Заярний:
— Є зріджене повітряі
Слідуючий етап — отримання рідкого кисню.
Нарешті до своїх обов'язків приступила і лаборант Лідія Шкіидер. Вона взяла 

першу пробу рідкого кисню на вміст ацетилену.
У ці дні разом з монтажниками та наладчиками працювали і майбутні хазяї 

цеху — апаратники, машиністи турбокомпресорів; Всі вони комсомольці. Дняміі 
бригада Петра Півторака дасть будові технічний кисень.

Сьогодні наладчики переводять установку на робочий режим.

З ТАБОРУ

Машинний зал азотно-кисневої станції.
Фото Н. ЗУБЧЕНКО

РИТМ
ВІД ВЗАЄМОДІЇ
РЕЙД «МК» НА ПУСКОВИХ
ДІЛЬНИЦЯХ

Навряд чи знайдеш зараз 
серед сотень будівельників 
Побужжя хоч одного, який 
всією душею не жадав би най
важливішої події — пуску пер
шої черги заводу. Всім зрозу
міло, що головне сьогодні — 
швидкість! І не менш важливе 
—- ритм.

Але трапляються і конфлік
ти між цими «китами», що по
значається на терміні пуску 
заводу. Ось один приклад. До 
центральної котельні, яка має 
запрацювати ще до зими, від
діл комплектації обладнання 
заводу привіз паровий котел. 
Доставив його, як і належало 
за домовленістю, о зону мон
тажа радіусом 50 метрів. Тя
гач відчепив причеп з котлом

Сторінку підготували спецкори 
«Молодого комунара» Ю. ЛІВАНІ- 
НИКОВ, М. ВІДЕНКО, О. МІЩЕНКО.

лунає

на-

наша ор- 
в липні.

Сотник, 
Русо»,

Дмитро 
Семеноз

Дня, щогодини до цеху начмояаг^ 
на виготовлення нестандартних -статей3'10 “’'1 
»»Те™“™/.' •“И’’»6"- - прибігать з кпс„с.

вж“«рр-

— Не будемо гаяти часу — »„і 
приступав до розмітки ТП1,,’ »пак першим

} ї’рЖ^« «7 

рали юнака заступником секпимЛ. ° ’ °6' 
ської організації цеху X тонні ЕЛ^°ЧСОМОЛЬ* 
ться, як вік встигає стільки зробнт.Г? диву,°- 
відправитн до Одеською уніаемит?.’«, *асвО 
рольні роботи, займатися радіоДопТОм « '
нав норматив кандидата у- майсХ гп(впк<ї’ 
комсомольською роботою сп°Рту),

&.Т спсиїааьик- .

На фото: П. ЛЕВЧЕНКО.

Начальник штабу будови Сергій МЕЩЕРЯКОВ вручав учням Кіровоградського будівель
ного технікуму книги, які молодим будівельникам подарували голованілські школярі.технікуму книги, які молодим будівельникам подарували голованілські школярі. 

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.НА БУДОВУ
Рівно о пів на сьому 

команда чергового по табору:
«Підйомі». Минає хвилина-друга, і 
асі вже на ногах. Ранкозий туалет, 
зарядка, сніданок — так починає
ться робочий день з учнів-пракги- 
каніів Кіровоградського будівель
ного технікуму. Вони приїхали на 
допомогу будівельникам Поб/зь- 
кого нікелевого заводу. О восьмій 
годині — всі вже на риштуваннях. 
Всього о загоні 178 чоловік. Для 
оперативного керівництва його 
розділено на шість груп, 3 пер
ших же днів майбутні будівельни
ки працюють завзято.

— Немає таких об’єктів на заво
ді, — каже відповідальний за ви
робничий сектор Є. М. Винниць
кий, — де б не докладали своїх 
молодечих рук учні технікуму. —

Це і мазутна станція, і насосна, І 
плавильний цех...

Можна по-доброму позаздрити 
отому молодечому завзяттю, що 
панує в ланці Василя Панасов-з. 
Хлопцям не звикати. Торік спо
руджували житлові будинки з Кі
ровограді. Тож не дарма і тут їм 
доручили найбільш відповідальну 
ділянку роботи. Вони монтують 
обшивку для установки очищення 
від газів конверторів. Бригада три
має першість у змаганні серед мо
лодих виробничих груп.

Ось вони, кращі з кращих — 
Віктор Чирка, Сергій 
Сергій Лиходід, Анатолій 
Анатолій Жуков.

А Вячеслав Овчароа, 
Решетников, ААикола 
цього літа працювали а студент
ських загонах. І тут, на могутньому 
нікелевому заводі Побужжя, во
ни — гордість загону, застрільни-

ки всього нового.
І взагалі, бійці всіх будівельних 

груп винахідливі, кмітливі а робо
ті. Ними задоволений і начальник 
будівельних загонів Михайло Ко
вальчук.

...Кінець робочого дня. Засмаг
лі, життєрадісні, з першими трудо
вими мозолями молоді будівель
ники повертаються в табір. Попе
реду —- футбольні баталії, пісні, 
ігри, захоплююча книга, шахи, до
міно. Кому що до вподоби. Сло
вом, кожна хвилина насичена ціка
вим змістом. В одинадцять — від
бій.

А на ранок знову пролунає го
лос чергового: «Підйомі», і почне
ться новий неспокійний день тру
дової наснаги.

і поїхав. Будівельне управління 
№ 200, що монтує обладнання 
котельні, не має потужних ма
шин, аби підтягнути котел до 
підйомного крана. Такі маши
ни е у дирекції заводу на гір
ничій дільниці, проте вони зай
няті, як кажуть, по горло сво
єю роботою. В результаті ко
тел простояв біля будівельно
го майданчика мало не три 
доби, А бригади монтажників 
лише чекали.

Наша рейдова бригада відві
дала ще одну пускову дільни
цю будови •— корпус плавиль
ного цеху, де іде реконструк
ція електропечі № 1 та робо
ти по монтажу другої плавиль
ної печі. Ось що розповів 
майстер ремонтно-монтажного 
спецуправління тресту «Енер-

гоколірметочистка» І. О. Фомі- 
ноз:

— Основні роботи 
ганізація почала ще
Але довго не могли «розкача
тись». Не вистачало матеріалів, 
часто одержували розкомп
лектоване устаткування. Бува
ло й таке: ми з ніг збились, 
шукаючи по будові партію не
ржавіючого прокату, а він’’ 
спокійнісінько лежить собі на 
залізничній станції Підгородня,

З цих двох прикладів випли
ває далеко не нова істина: на
віть в умовах найвищого
пруження передпускового пе
ріоду підрядники і постачаль
ники можуть знайти спільну 
мову, якщо турбуються про 
кінцеву мету. Адже в обох ви
падках постачанням займалась 
одна організація — відділ 
комплектації обладнання заво- 
ДУ-

Проте темп робіт порушує
ться через причини, які від за
водчан не залежать. Це буває,

тоді, копи підводять підприсм- 
стра-постачальники.

Друга електроплавильна піч 
повинна стати до ладу незаба
ром після першої плазки. Бу
дівництво веде будівельне уп
равління № 6. Ось що розпо
вів майстер БУ-6 Микола Ше- 
потенко:

— Другий тиждень ми не 
одержуємо жодного мішка це
менту вищих марок, який по
трібен на зведення фундамен
тів. Доводиться влаштовувати 
«перекури»

Ось які дошкульності пору
шують чіткий ритм роботи гі- 
ганського механізму будови. 
Вони не лише не сприяють на
ближенню пуску першої чер
ги заводу але й відбиваються 
на трудовому настрої людей.

Рейдова бригада: С. МЕ
ЩЕРЯКОВ — начальник 
комсомольського штабу бу
дови, І. РУБАН — майстер 
Побузької рембудспец- 
дільниці, М. ВІДЕНКО — 
спецкор «Молодого кому
нара».

Побузьке. Вулиця Леніна,
Фото и. ЗУБЧЕНКО.

У відділі кадрів йому сказали:
— Танцюй, юначе! Підеш працювати у 

бригаду Пснькавського.
Павло стояв збентежений. Знав: багато 

хлопців мріяли потрапити до відомого на бу
дові колективу. А тут — пропонують.

— Ні. Як йшов служити, обіцяв повернутися 
до своїх. Дав слово — виконаю.

— Слюсар ти вправний. А у Пснькавського — 
передова бригада, комсомольсько-молодіж
на, — переконував начальник цеху.

— Буде і у нас передова, — вчорашній воїп 
не збирався відступати. Йому якомога швидше 
хотілося у цех, до своїх хлопців.

Думка працювати на ударній комсомольській 
будопі не випадала а голови Павла Левченка 
ще як вчився у школі, А як отримав атестат 
зрілості, приїхав сюди. Будова ще тільки здій
малася, а Павлові вже 9 уяві вимальовувалися 
контури нового заводу, перша плавка, хотіло
ся зробити щось вагоме, аби наблизити той 
час.

Продукцію випускав тоді лише ремонтно-ме
ханічний цех. Туди І пішов.

Приставили юнака до молодого, але досвід
ченого наставника Анатолія Редчиця, У Павла 
виявився неабиякий хист до слюсарної спра
ви. Швидко оволодів азами майстерності, пе
реймав передові методи праці, особливо доб
ре розумівся п кресленнях.

Через рік Павлові присвоїли вже третій, че
рез два -— шостий розряди. Він почав викону
вати найскладніші завдання, термінові. Що-

ПОЧЕРК
МАЙСТРА
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Г ЧІ ЩЕ МІГ бути серед нас, прнй- 
В .,ГІ паші слова великої шани. А 

3 його музеї літня, але така 
:'■”" та весела одяоселнця говорить: 
•чВ ПЧМ Йтаю Івана Кіндратовича, 
о ,»» збиралася он на тому містку. 
* серед молоді. Наче вчора було. 
а ’гілни ж то часу вже минуло.
Лґ\ _ наяоб бктмвиїшнй свідок,
”7,ьі1)шї суддп> найщнріший ці.чн- 

"^^Саме час перевірив гучну славу 
із зачинателів пролетарської 

р нашої країни, видатного на-
його земляка Івана Кіндратовича Ми- 
нитей*«.

Погожої днини на місцину, де ко- 
,ись хлоп'ям, а потім підлітком та мо- 

1 -і’)'ОЮ ЛЮДИНОЮ ВИХОДИВ зі СВОГО рід
ного двору Д° сон««» ДО весен, на 

Іван Микнтенко зібралися, ма- 
' бу»ь всі рівнянні. Лагідне осіннє ден- 

«0 т’зк імпонувало тому теплу, що ним 
і СЦІПІ.1ИСЯ ОЧІ мпкитенкових земляків, 

ЯКІ прийшли — з прапорами, транспп- 
I рипами, як на велике свято, — вша* 
І ілпдтя нам’ять видатного українського 

радянського письменника.

Нам стали звичними повідомлення 
про те, як ДЛЯ увічнення подвигу 
п.ячні нащадки насипають на нашій 
ісмлі кургани слави. На честь воїнів- 
визволнтелів, що піддали життя свої з 
і.,свободи, вільної долі народу.

І ось тут, у центрі сільської ву-% 
і лиці ми стоїмо біля підніжжя сві

жо насипаного кургане. На честь 
письменника-комуніста, що теж 
життям своїм і поступом твдрчим 
служиз світлій радянській долі на
роду свого...

,п3°РЖЄСТаа на Р’внянській землі, 
присвячені 75-річчю 3 дня наоод^ 
ження І. к. Микитенка, розпоча
лися минулої суботи урочистим 
Мітингом, а якому взяли участь 
сотні і сотні трудівників Новоук- 
раїнського району, мешканців 

івного, представники партійних, 
радянських організацій та громад
ськості області.

Мітинг відкрив другий секретар 
Новоукраїнськог о райкому пар
тії, голова районного оргкоміте
ту по відзначенню 75-річчя з дня 
народження Микитенка М. В. 
Яценко.

Лунають хвилюючі слова Василя 
Павловича Козаченка, члена ЦК 
КП України, депутата Верховної 
Ради УРСР, першого заступника 
голови правління СПУ, лауреата 
премій імені Т. Г. Шевченка та 
імені Миколи Островського, голо- 
в” республіканської ювілейної ко
місії. На мітингу і пізніше — на 
урочистому вечорі Василь Павло
вич, якому довелося не раз бли
зько зустрічатися з І. К. Микитен- 
ком, глибоко розкрив пролетар
ську суть творчості визначного 
драматурга, проникливо сказав 
про ті джерела життєві, що роби

СВЯТО
У

РІВНОМУ
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ І. К. МИКИТЕНКА

ли її великим людським натхнен
ням.

— Край цей багатий славними 
хліборобами, як і багатий духов
ними силами, талантами, — гово
рить В. П. Козаченко. — Тож хай 
щедриться ваша земля на таких 
людей... Спасибі вам за велику 
любов, якою ви шануєте свого 
славного земляка...

Про творчість письменника сказав 
слово доктор філологічних наук про
фесор А. В. Незвідський, начальник 
обласного управління культури Ф. О. 
Цигульський та голова місцевого кол
госпу < Світанок» І. А. Пархомчук —- 
про продовження традицій письменни
ка на його батьківщині, про щасливі 
зміни села. Секретар комсомольської 
організації Рівнянської С11І № 5 уче
ниця Людмила Никонова пристрасно 
виголосила від імені своїх ровесників 
урочисту клятву про вірність комуніс
тичним ідеалам, яким так натхненно 
служив письменницький талант І. К. 
Микитенка.

Василь Павлович Козаченко ки
лимовою доріжкою піднімається 
на курган і відкриває пам'ятний 
знак. На сірій гранітній плиті на
пис: «На цьому місці буде спо
руджено пам'ятник видатному ук
раїнському письменнику І. К. Ми- 
китенку».

Линуть урочисті хвилі з Першо
го концерту Чайковського. На

курган до пам’ятного знаку не
суть кошики з квітами секретар 
обкому КП України Д. С. Сиво
лап та завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому партії 
І. П. Оліфіренко, В. П. Козаченко 
і син письменника О. І. Микитен
ко, відповідальні працівники рай
кому партії і райвиконкому, пред
ставники трудящих.

Мітинг закінчено. Гості та учасники 
торжества йдуть до музею 1. К. Мнки- 
тенку, що тут напроти кургану, огля
дають його нову експозицію. Музей 
поповнився не тільки новими докумен
тами, а іі творами мистецтва. Подовгу 
задивляються відвідувачі на барельеф 
письменника, чудово виконаний кіро
воградськими художниками.

У книзі відгуків залишають свої за
писи В. П. Козаченко, Д. С. Сиво
лап, І. П. Оліфіренко, А. В. Нсзвід- 
ський, заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації обкому партії 
М. А. Каліч, кіровоградські літератори 
О. Д, Моторний, В. О. Базнлсвський. 
В. О. Погрібшій.

Того ж дня в Будинку культури 
колгоспу «Світанок» відбувся уро
чистий вечір,

З доповіддю про життєвий шлях 
і творчу діяльність І. К. Микитен-

ка виступив кандидат філологія- . 
них наук, проректор Кіровоград
ського ' педагогічного інституту 
І. В. Долганов.

Спогадами про письменника 
поділилися В. П. Козаченко, О. І. 
Микитенко, мешканець села Рів
ного, племінник драматурга Л. М.' 
Коляда, про виховне значення 
творчості І. К. Микитенка слово 
сказала вчителька Рівнянської 
СШ № 2 Л. А. Буть.

Пристрасне своє вітання при
несли на вечір піонери.

На урочистому вечорі виступив 
секретар обкому КП України Д. С. 
Сиволап.

На знак вдячності за плідну ро
боту по вшануванню видатного 
письменника-земляка Д. С. Сиво
лап вручив Спілці письменників 
України портрет І. К. Микитенка, 
зроблений кіровоградськими ху
дожниками.

Після урочистого вечора відбув
ся великий концерт учасників ху
дожньої самодіяльності Новоук- 
раїнського району, провідною те
мою якого була дружба народів, 
любов до рідної Батьківщини.

В. ОЛЕКСЕНКО.
На фото: зліва — квіти до міс

ця майбутнього пам'ятника: вгорі 
— слово про письменника виго
лошує Василь Павлович Козачен
ко.

Фото В. Ковпака.

152 середніх загаль
ноосвітніх школах за
проваджено початко
ву військову підготов
ку. Вона передбачає, 
щоб кожний юнак до 
на військову служ- 

і почат- 
підго-

лризову
бу здобув необхідні 
нові знання а обсязі 

I
і

товки молодого солдата, на
вчився володіти стрілецькою 
зброєю, здобув мінімум знань 
з однієї із військово-технічних 
спеціальностей, вивчив основи 
Цивільної оборони, склав нор
мативи нового фізкультурного 
комплексу ГПО. Органи народ
ної освіти, педагогічні колекти
ве шкіл спільно з військовими
комі«Чріатами, з допомогою 
партійних, комсомольських ор- 
•'знізацій провели певну роботу 
но Розгортанню і забезпечен-
Н 0 необхідного рівня початко
во ВІЙСЬКОВОГО навчання уч- 
Н|в. олам в цій справі актив- 

о Допомагали штаби цивільної 
сторони і комітети ДТСААФ.

багато Р'йськових керівників 
-! |Р за короткий термін опану- 

лч М£тОдИКу військового на- 
ання 1 виховання учнів, за

няття проводять цікаво і зміс
товно. Наприклад, військових 
керівників І. М. Бєлоконєва (се
редня школа № 31 м. Кірово
града), М. М. Мельниченка 
(Таужнянська середня школа

УВАГА: ДОСВІД’

ВЧАТЬСЯ
ЮНАРМІЙЦІ
• ПЕРШІ ЗНАННЯ — 

У ВІЙСЬКОВОМУ 
КАБІНЕТІ ШКОЛИ.

Гайворонського району), О. О. 
Колпакова (Долинська середня 
школа № 2), за досягнуті успі
хи по військово-патріотичному 
вихованню учнів нагороджені 
значком «Відмінник народної 
освіти».

ДЛЯ успішного навчання вій
ськовій справі, безумовно, 

передусім необхідна навчаль
но-матеріальна база, яка б від
повідала сучасни/л вимогам. 
І таку базу в більшості шкіл, 
вдалося створити за допомо
гою місцевих Рад депутатів

о ХТО ВЕДЕ
ДО МУЖНОСТІ?

• ЯКЩО ДОПОМОЖУТЬ 
ШЕФИ.

трудящих, підприємств, кол
госпів, комітетів ДТСААФ. За
раз в багатьох школах облад
нано військові кабінети, класи 
військово-технічної підготовки,

З метою широкого залучення 
педагогічних колективів і учнів 
шкіл, громадських і шефських 
організацій до створення на

вчально-матеріальної бази з по
чаткової військової підготовки 
і цивільної оборони в період з 
травня 1971 року по грудень 
1974 року оголошено огляд- 
конкурс, в якому лише в мину
лому навчальному році взяло 
участь 147 шкіл області.

Обласний відділ народної 
освіти підбив підсумки першо
го туру огляду, протягом якого 
обладнано 102 військових кабі
нети, 25 класів військово-тех
нічної підготовки, 23 стрілець
ких тири.

Наприклад, колгоспи Імені Чкпло- 
ва та Імені Котовського Новомирго- 
родського району для підшефної се
редньої школи № 2 м. Новомнрго- 
ро.да побудували військовий комп
лекс, до якого входить: стрілецький 
тир, військовий кабінет, клас вій
ськово-технічної підготовки, музей 
бойової і трудової слави. Колгоспи 
імені Кірова та імені 10-рІччя Жовт
ня Бобрипсцького району, імечі 
Ілліча Кіровоградського району. 
Імені Карла Маркса Малопискіп* 
ського району, Імені Богдана Хмель
ницького Ульяновського району по
будували для середніх іііиіл стрі
лецькі тири, виділили кошти на об
ладнання військових кабінетів.

ПИШЕ два роки тому вчитель фі* 
зичного виховання Новомпрго- 

родської середньої школи № 2 капі
тан запасу Микола Самченко взявся 
за нову, нелегку справу підготовки 

учнівської молоді до служби в Ра
дянській Армії. Але значний досвід 
педагогічної роботи, відмінно знан
ня програмового матеріалу допо
могли йому швидко розв’язати 
проблеми організації та методики 
проведення занять І стати в ряд 
кращих військових керівників шкіл 
області.

Великого значення у навчально- 
виховному процесі з початкової вій
ськової підготовки М. Самченко і 
педагогічний колектив цієї школи 
надали обладнанню військового ка
бінету. Цінність його но тільки в 
тому, що тут зібрано наочні noch' 
ігпки, технічні засоби навчання, по
легшується праця вчителя, п й то
му, що сам факт Існування добре 
обладнаного І естетично оформлено
го кабінету значно підвищує Інтерес 
до початкової військової підготовки, 
формує п учнів необхідно ставлення 
до нього предмету, активізує їх д<» 
здобуття і розширення військових 
знань.

За підсумками обласного ог 
ляду-конкурсу серед міських 
шкіл Новомиргородській СШ 
№ 2 присуджено перше місце 
друге —- Маловисківській СШ 
N2 4, трете — СШ № 1 м. Сом - 
ловодська. Серед сільських се
редніх ШК'Л перші три місця 
присуджено відповідно Богда- 
нівській, Новостаоодубській і 
Аджамській школам.

П. ВАН Я ШИН. 
Інспектор шкіл облвно.
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РЕКОРДИ НА ФІНІШІ

ІР ОЛИ Дзержипський 
зайшов до актового 

залу гімназії, всі вже 
зібралися. Гімназист 
стояли рядами, а по’пере-

• П'ятим з радянських 
легкоатлетів на нинішній 
Олімпіаді піднявся на

верхній ступінь п’єдесталу 
пошани студент з Одеси 
МпкоЛа Авплов. Цей 
хлопець, який місяць тому 
відсвяткував своє 24-річчя, 
перший з радянських де
сятиборців здобув найви
щу олімпійську нагороду. 
Один з наймолодших пе
реможців у десятиборстві 
за исю історію олімпіад, 
він встановив ще й світо
вий рекорд — 8454 очка, 
поліпшивши також попе
реднє олімпійське досяг
нення одразу на 261 очко.
• Шість радянських

човнів здобули золоті ме
далі. Олімпійськими чем
піонами стали: на байдар
ках-одиночках — сумчанин 
Олександр Шапоренко і 
одеситка Юлія Рабчин- 
ська, на байдарках-двій- 
ках — тбілісець Віктор 
Крагасюк з Миколою Гор
бачовим і ленінградка 
Людмила Пенаєва з хар
ків’янкою Катериною Ку- 
рипіко, на байдарці-чет- 
вірці — кияни Юрій Філа- 
гов, Юрій Стсценко, Во
лодимир Морозов і моск
вич Валерій Дідснко, на

каное-двійці — Владає 
Чесюнас з Вільнюса, Юрій 
Лобанов з Душанбе.

® В наших баскетболіс
тів був один шанс з тисячі: 
три секунди залишалось 
їм, щоб вирвати перемогу 
в американських спортсме
нів. 1 Олександр Белов, 
вивернувшись з-під «опі
ки» настійного суперника, 
кинув м’яч в корзину: 
51:50. Отже — радянські 
баскетболісти теж волода
рі золотих олімпійських 
медалей.

® Ленінградець Юрій 
Тармак став олімпійським 
чемпіоном в стрибках у 
висоту — 2 м 23 см.

ПРОБА
СИЛ

Відразу скажемо: таких 
масових змагань ще не 
бачили долішчани на мі
ському стадіоні. Сюди при
були спортсмени майже з 
усіх колгоспів і радгоспів, 
колективів фізкультури 
підприємств і організацій 
району.

Під звуки «Маршу демокра
тичної молоді» спортсмени з 
колгоспу імені Леніна та цук
рового заводу Людмила Тара
ненко і Віктор Школін під
німають на щоглі прапор зма
гань. Перед учасниками пара
ду з привітанням виступає 
перший секретар райкому 
комсомолу Василь Дикий.

Забіг па стометровій 
дистанції. Змах прапорця, 
і всі мчать вперед. Пер
ший — спортсмен в білій 
майці. Це представник від 
команди цукрового заводу 
Володимир Штефан. Ного 
стрімкий біг і красивий 
фініш викликає оплески у 
численних уболівальників. 
Секундомір головного суд
ді С. Ф. Миронченка по
казує час — 12,1 секунди. 
Де — найкращий резуль
тат змагань.

Поруч починається бо
ротьба з стрибків у висо
ту. Один за одним вибува
ють із змагань спортсме
ни; Ось їх залишається 
.тільки двоє. Це — Воло
димир Смирнов з райоб’- 
єднапня «Сільгосптехніка» 
<І Віктор Крмжавовський із 
цукрового заводу. Серед 
дівчат у змаганнях з цьо
го виду спорту перемогу 
здобула Ірина Школа з 
колгоспу «Дружба».

Новий комплекс ГПО 
стає масовою пробою сил 
фізкультурників району.

С. МАТУСЯ К.
м. Долннська.

на

МАЙСТЕР 
СПОРТУ 
ГОТУЄ u 
ЗНАЧКІВЦІВ

ду в парадних мундирах ' х
застигли викладачі на чолі з директором.

Дзержипський давно чекав цього дня, давно го
тувався до нього. Спочатку він відкрив свою та
ємницю лише Стасю, потім почав обережно про
мацувати ще декого з гімназистів. Серед них були 
хороші, сміливі, чесіїі. І все ж далеко не кожному 
можна було розповісти про те, що задумане.

Отець Никон — викладач закону божого — за
кінчив молебень за нового государя і поступився 
місцем директору гімназії.

Сухенький дідусь директор явно хвилювався. 
Він час від часу поправляв пенсне і намагався чи
тати присягу врочисто й голосно, але від цього 
лише сильніше деренчав його тоненький голос.

Гімназисти хором повторювали слова присяги, 
і, звичайно, ніхто не помітив, що Дзержипський і 
ного товари
ші, які стоя
ли поруч, 
лише від
кривали й

КЛЯТВА
закрив а л и
роти. Фелікс Я" І П Л 
вслух о в У- D І «і Л 
вався в сло-
ва присяги, 
але навіть 
подумки не 
вимовляв їх.
І не зимове

СШОГ’
ЗАИКУ

Ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 12 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. «.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.15 
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Білі вовки». 
(М). 11.50 -с «Наука сьогод
ні...». (М). 12.20 — «Запрошує 
концертиа студія в Остапів
но». (М). 13.10 — Програма те
левізійних документальних 
фільмів. (М). 17.00 — «На го
ловних напрямках п’ятирічки», 
«Побузькяй нікелевий*. (Кі
ровоград). 17.15 — «Екран мо
лодих». «До лав робітничих». 

Л Миколаїв). 18.00 — Фільм-кон- 
иерт «Завтра свято». (К). 
[18.30 — «Хроніка тижня». 
'(Кіровоград). 18.40 — До 50-річ- 
чп утворення СРСР. Кінофес
тиваль науково-технічних фі.ть- 
лИв. (Кіровоград). 19.00 — Ін

Т

В Андрусівці дехто дивувався:
— На цю неділю весілля ніби й не 

мали влаштовувати, а музика он як грає.
Справді, духовий оркестр почав свої 

марші ще вранці. Музиканти пройшли 
центральною вулицею села, а за ними 
— шеренги фізкультурників. Поминули 
Палац культури і колона крокуючих під 
прапорами «Колоса» збільшилась.

І ось вже більше сотні колгоспників, 
школярів зібралися на спортивних май
данчиках. Одні кидали гранату, інші під
тягувались на перекладині, стрибали, 
ставали на старт стометрівки. Керував 
ходом змагань майстер спорту СРСР 
Григорій Манойлов, працівник районної 
ради ДСТ «Колос». Він і допомагав хлі
боробам Андрусівки підготуватись до 
сьогоднішніх стартів, очолював справу, 
коли комсомольці села взялися за об
ладнання спортивного комплексу. Тоді 
сюди прийшли більше 50 юнаків та дів
чат. Григорій запропонував керівникам 
колгоспу послати на підмогу молоді 
двох механізаторів і теслярів. За три 
дні тир був готовий. А тоді упорядкову
вали бігові доріжки, сектор для стриб
ків.

Нині Григорій Манойлов подбав, щоб 
в колгоспі імені Леніна місцеві активіс
ти регулярно проводили тренування з 
майбутніми значківцями, сам був пер
шим порадником в хліборобів. Дехто 
сумнівався в своїх силах, бо не міг під
тягнутись на перекладині і п’яти раз. А 
щоб отримати срібний чи золотий зна
чок четвертого ступеня, треба це зро
бити не менше 9—13 разів! І тоді Ма
нойлов розповів, як він став чемпіоном, 
призером обласних та республіканських 
змагань з марафонського бігу.

— Щоб добитися цього, працював 
роками, — підкреслював майстер. —

Вам — вимоги значно менші. І все ж 
потрібна підготовка. Постійна і регу
лярна.

Тоді домовились масові тренування 
влаштовувати щосуботи, в недільні дні...

...Звучить урочистий марш, його змі
нює інша мелодія. А на стадіоні всі — 
в неспокої. Ось Леонід Меркун долає 
стометрівку за 11,8 секунди. Це зна
чить, що перекрито норму на золотий 
значок. Кидає гранату Василь Нагнибіда 
— вона падає за 45-метровою відміт
кою. Але хлопець невдоволений:

— Я ще повторю. Добавлю півтора 
метри...

І отак кожен. В обідню пору визначи
лись в своїх групах близько 90 трудів
ників села. Кожен з них склав норма
тиви, виконавши три-чотири вправи.

А Григорій Манойлов вже розмовляв 
з громадськими інструкторами:

— Треба влаштувати масовий легкоат
летичний крос. На приз героя-земллка 
Дикого. Приїду через кілька днів, бо 
треба буде попрацювати з тими, хто 
складатиме нормативи п’ятого ступеня. 
Бачте, сьогодні на стадіоні люди трид
цятирічного віку і молодші. А де ж 
старші? Треба краще пропагувати ком
плекс. Влаштуйте вечір спортивної сла
ви, бесіди, лекції. В бригадах хай ва
тажки виробничих дільниць покажуть 
приклад. Он в колгоспі імені Володими
ра Ульянова голова сільради першим 
став значківцем...

І тепер він щодня серед хліборобів 
сіл Світловодського району. Його най
перша турбота про масовість в шерен
гах фізкультурників.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 

Світловодський райел.

ніколи!
У кишені 

гімназії с т- 
ського ките
ля лежав 
маленьк и й, 
дрібно спи
саний ар
куш. Не од
ну ніч про
сидів над 
ним Фелікс, 
десятки ра- 
зів пере
креслю вав 
напис а н е. 
Йому все 
здавало с я, 
що слова не- 
достат и ь о 
переконливі, 
недое т а т- 
ньо палкі. 1 
сьогодні він 
хвилювався: 
як товариші 
прпй муть 
папи сапе 
ним?

11 ВЕРЕСНЯ — 95 POK1S» 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

Того ж дня після гімназії вісім чоловік зустрі
лися на горі Гедіміна, в глухому кутку парку, що 
розкинувся біля старого замку.

Дзержинськин притулився спиною до дереза, 
подивився вгору і, відокремлюючи кожне слово, 
почав читати на пам’ять клятву, складену ним. 
І так §амо тихо, так само відокремлюючи кожне 
слово,‘повторювали товариші слова цієї кляїви.

— Клянусь! Клянусь боротися з злом до остан
нього подиху!

і донго ще мовчки стояли вони, суворі й стри
мані, ніби стали дорослішими за ні кілька хвилин.

формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Концерт солістки 
Донецького театру опери та 
балету Л. Мензель. (Донецьк). 
20.00 — «Джерело мудрості». 
До 250-річчя з дня народжен
ня Г. Сковороди. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Обличчя друзів». 
(М). 22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «Портрет у червоному 
мармурі». (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Фізика длп учнів 
8-го класу. (К), 16.40 — На
вчальна передача з географії 
для учнів 8-го класу. (М). 
17.10 — Прем’єра телевізійного 
документального фільму. (М).
17.30 — «П’ятирічка, рік дру
гий». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — Для школярів.
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орлятко» з Героєм Радян
ського Союзу академіком 
Федорович. (М). 19.05 — «Хліб 
Сходу». (М). 19.30 — Кіномис
тецтво Країни Рад. Художній 
фільм «їм було 18». (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній телефільм «Вар- 
чнна земля». 2 серія. (К). 22.20
— «Старт». (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).

СЕРЕДА, 13 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «По
дорож у казку*. (М). 10.15 — 
Е. Вільде. «Домовий». Телеві
зійна вистава. (М). 11.45 —
«Подорож у країну симфо
нію». (М). 12.30 — Художній 
фільм «їм підкоряється небо». 
(М). 14.05 — Телевізійний до
кументальний фільм, (М). 14.20
— «Сільські жнива». (М). 16.35
— Навчальна передача із за
гальної біології для учнів 
9-го класу. (М). 17.00 — «Ма
льовнича Україна». «Сонячно 
Закарпаття». (Ужгород). 17.20
— «Кают-компанія» «Глобус». 
(Одеса). 17.50 — Музичний 
фільм. (К). 18.00 — «На між
народні теми». Бесіда. (К).
18.30 — «Увага! Досвід». 
(Кіровоград). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Футбол. Кубок володарів 
кубків. «Спартак» (М) — АДО 
(Голландія). Трансляція з 
Центрального стадіону їм. Ле
ніна. В перерві — «Інститут 
запрошує». Виступ ректора Кі
ровоградського Інституту сіль
ськогосподарського машинобу
дування Г. Р. Носова. (Кіро
воград). 21.15 — Програма

«Час». (М). 21.45 — «Музикан
ти про музику». (М). 22.45 — 
Футбол. Кубок У ЕФА: «Дина
мо» (Тбілісі) — «Твенте» 
(Голландія). II тайм. (Тбілісі). 
23.20 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телсвісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «ЧуйськІ бувальщини». 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів 0-го класу. 
(К). 17.00 — Для дітей. «Дітям 
про звірят». (Ленінград). 17.30 
— На питання телеглядачів 
відповідає Міністр будівництва 
і експлуатації автомобільних 
шляхів РРФСР Ніколаєв. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Кольорове телебачення.Мульт
фільм. (М). 19.00 — «Світ со
ціалізму». (М). 19.30 — Кіно
журнал. (К). 19.40 — Концерт. 
(Львів). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «ВІдпопІ- 
дальність комуніста*. Виступ 
першого секретаря Київського 
міськкому партії О. П. Ботви
ни. (К). 21.15 — Програма
«Час». (М). 21.45 — Художній 
телефільм «Варчииа земля*. 
З серія. (К). 22.45 — Вечірні 
новини. (К).

Про можливі зміни в про
грамі, вас повідомлять дик
тори радіо I телебачення,

ІНИИТГПІИІТ№ І її

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Корової раде кого 
обкома ЛКСМУ, ». Кировоград.

Влітку 1925 року Дзержипський приїхав у Кис
ловодськ. Вів вже був тяжко хворий. І, пенно, 
прагнучи дати Дзержинському можливість відпо
чити якнайкраще, хтось з місцевого начальства 
дав наказ не пускані до Дзержинського сторонніх. 
Дізнавшись про це, Фелікс Едмундович дуже роз
гнівався.

— Послухайте, — сказав він якось при зустрічі 
цьому товаришеві, — що ви зі мною робите?

— А в чому справа, Фелікс Едмундович?
~ Ви робите з мене радянського буржуя! То яи 

хотіли поселити мене тут в трикімнатній квартирі, 
хоча нам з Софією Сигізмундіввою і однієї кімїйґ- 
ти цілком досить, то ви віддаєте дурне розпоряд
ження нікого до мене не допускати!

— Адже лікарі... — розгубився товариш.
— Лікарі! А сам ви, що думаєте?
— Я думаю, що потрібно зберегти ваше здо

ров’я, Фелікс Едмундович, — чітко відповів спів
бесідник, — воно потрібне народу, масам!

Дзержипський з цікавістю подивився на нього. 
Він був молодий, енергійний, добросовісно прапю- 
пав і подобався Дзержинському. Одне не подоба
лось Феліксу Едмувдовичу в ньому: намагання го
ворити красиво, пишно. Ось і нині...

— Послухапте-но... — Дзержипський взяв співбе- 
сідннка під руку, посадив на стілеиь і сів по
руч. — Так буде краще, — сказав він. — А то ви 
тягнетесь переді мною, як перед генералом. 1 роз
мова такою ж буде. Ось ви говорите: народ, маси... 
А що це таке? — дивлячись йому у вічі, запитав 
Фелікс Едмундович.

— Ну... це ~ люди... — розгубився товариш.
— Народ, маси — поняття загальне. Конкрет

но — це людина. Розумієте? І народ і маси скла
даються з окремих людей. Якщо ми не будемо 
бачити людей, якщо ми будемо відбуватися за
гальними поняттями — нічого у нас'не вийде./7- 
Дзержипський помовчав. — Так що ви мене, будь 
ласка, не бережіть для мас і не відгороджуйте віл 
людей...

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного упрапліїшв 
по пресі, м, Кіровоград, оул. Гліпки, 2.

346050 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.
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