
КАЧАНИСТА ВАСИЛЯ МОТОРНОГО вересня — «»бласиніі ударний
комсииольсько-ио.іодіяіііий недільник

В ОБКОМІ
ЛКСМУ У фонд пам’ятника героям

Надаючи особливого значення широкій 
участі комсомольців та молоді області у ви
робництві та заготівлі кормів для громад
ського тваринництва та збиранні врожаю 
пізніх сільськогосподарських культур, бюро 
Кіровоградського обкому ЛКСМУ та облес
не управління сільського господарства 
прийняли спільну постанову про проведення 
17 ВЕРЕСНЯ ЦЬОГО РОКУ ОБЛАСНОГО 
УДАРНОГО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НОГО НЕДІЛЬНИКА по заготівлі кормів та 
збиранню врожаю пізніх культур.

Міськкоми, райкоми комсомолу, коміте
ти первинних організацій колгоспів, радгос
пів, навчальних закладів зобов’язано про
вести належну організаторську роботу по 
мобілізації комсомольців, всієї сільської 
молоді, студентів вузів, учнів навчальних

закладів та піонерів на активну участь б не
дільнику.

Районні управління сільського господар
ства, правління колгоспів, дирекції радгос
пів мають забезпечити фронт робіт для 
комсомольців та молоді, подати практичну 
допомогу номітетам комсомолу в організа
ції та проведенні недільника.

Кошти, зароблені під час недільника, кол
госпи та радгоспи перераховують на раху
нок міськкомів та райкомів ЛКСМУ — у 
фонд будівництва пам’ятника героям-ис/4- 
сомольцям Кіровоградщини.

Бюро обкому ЛКСМУ висловлює впелнє« 
ність, що комсомольці і молодь області під 
час недільника покажуть справжні зразки 
високопродуктивної праці, комсомольсько
го горіння.

--------------------------------------------------------------------- 4 
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На фото: слизу — механізатори тракторної бригади № 4, яку очолює Василь 
Моторний, (зліва направо): Олександр ГОРДІЙ, Микола ПОПОВ, Паоло МОГИЛ Ь- 
<;ЬКИИ, Микола ВЕРГЕЛЕС; Андрій КАЛНИБОЛОП ЬКІІП, Петро ІЛ.ЬЧЕНКО; 

помічник обліковця тракторної бригади № 4 Людмила КУЩЕНКО (фото вгорі) задо
волена працею механізаторів; головний атроном колгоспу П. А. ПИСАКОБ (праворуч) 
та бригадир тракторної бригади № >1 В. і. МОТОРНИЙ.

Фото В. КОВПАКА.

ТІ ІКЕЛЕ8ИЙ завод в Побузько- 
му зводить вся країна. Сю- 

:дй за комсомольськими путів
ками приїхали сотні молодих 
будівельників. Більшість з них, 
здобувши спеціальності мета
лургів, назавжди залишиться б 
цьому юному місті. Але зараз 
<та будівництві чимале людей, 
які приїхали сюди у відряд
ження. Це металурги з Криво
го Рогу, апаратники з Сверд-

ФАХІВЦІ
Н А 

ПРОСТОЇ
1РИЕОЖНИЙ СИГНАЛ

лоеська, наладчики із Запо
ріжжя. Підприємства, що їх 
прислали, не рахуються з ви
тратами на відрядження, ідуть, 
врешті, на збитки, які прино
сить відсутність цих людей на 
своїх заводах чи будовах. Бо 
спеціалісти в Побузьке їдуть 
на допомогу...

. Будіеельне управління № З 
комбінату «Кіронсградважбуд» 
теж відрядило на будівництво 
Побузького нікелевого заводу 
робочі бригади. Серед них — 
шість дівчат —- малярів, які і 
з’явились в призначений мас 
до шостого будівельного уп
равління на роботу. Проте 
враження від цієї праці у дів- 
жА^дйлеко не захоплюючі. Ось 
що розповідає Віра Прусак:

— З перших днів нас дуже

погано забезпечили інструмен
тами. Видали на чотирьох три 
діряві відра, два з яких наступ
ного дня таємниче зникли з 
комори. Всі претензії Комірни
ки БУ-6 відкинули. І, взагалі, 
ставлення до нас тут недобре. 
Доводиться довго умовляти 
майстрів, щоб поставили нам 
підмостки, організували робо
че місце.

Євдокія Григор'сва підтри
мує:

— А хіба на тих підмостках 
безпечно’ працювати? Прохо
диш по них, а дошки загрозли- 
ео вигинаються. Замість соро
ковой на козли кладуться три- 
диятимілімегрові дошки, Ми ж 
не верхолази-висотяики, а ма
лярні Хоч останнім часом я 
починаю в цьому сумніватись. 
Оєь сьогодні довелось стати 
до роботи десь перед обідом.

----------------- —...... їздила 
А чим 

БУ-6?
фахіч- 
не ма-

До одинадцятої ранку 
на склад за фарбою, 
же зайняті комірники 
Таке ставлення до нас, 
цін, образливе. Досі ми 
ємо широкого фронту робіт. 
То труби пофарбуємо, то ще 
якусь дрібничку. А щоб дору
чили пофарбувати ціле примі
щення в адміністративно-побу
товому корпусі плавильного 
цеху, де ми працюємо, то й 
трудитись було б приємніше, 
бачили б, що оце зробили ми.

У всіх, хто будував Побуж
жя, залишиться назавжди в 
пам’яті радість творчої праці, 
усвідомлення високого ентузі
азму, який панує на ударній 
комсомольській будові. А чим 
запам'ятається вона цим шести 
дівчатам з будівельного управ
ління № З?

Того дчя випало ще раз зу
стрітись з ними на автостанції. 
Похмурого настрою у дівчат, 
як і не було. На вихідний день 
вони їхали додому. За двісті з 
гаком кілометрів від Побузь- 
кого...

М. БЕДЕНКО,
спецкор «Молодого кому- 
одра».

Й X В БРИГАДІ — 65. Шістдесят п'ять-" 
1 умільців-механізаторів. І кожної годи

ни — їх турбота про 2100 гектарів, на яких 
вирощують дари степової землі.

Коли сприятливі поюдиі умови, коли природа 
так до ладу майструє зимові і весняні, літні і 
осінні дні, земля може порадувати і нерадивого 
господаря.

І ось перевірка хліборобської майстерності і 
сумління — негоди. Спека невгаває. Доні коли 
був? Уже й забули. А зайдеш на ниву — і диву
єшся: сгоїіь пшениця стіною, наче ким зачакло
вана. Повнозернії колос, туге стебло.

Чаклуни — ось ці трудящі люди з бригади Ге
роя Соціалістичне! Праці Василя Моторного з 
колгоспу «Зоря комунізму» Носоархангельського 
району.’ Не боїться спеки у них пшениця, бо ку
щова система так розвинена, таку силу мас, що 
не просто вплинути негоді на колосисту ниву. А 
силу ту дала добре підготовлена, розроблена зем
ля, добрива, саме зерпо посівне було дорідним, 
сильним. І все зробили вмілі і невтомні ріки 
65-тн механізаторів.

Ось і радість — 50,7 центнера видала 
пшениця з гектара. Державі колгосп зміг 
продати 6700 тонн зерна.

Була та радість влітку. А нині натхненну 
працю механізаторів уславляє ще один ві
нець праці. Кукурудза на площах бригади 
за попередніми підрахунками видасть десь 
по 100 центнерів зерна на кожному гектарі!

Колгосп «Зоря комунізму» щорічно за
кладає ЗО тисяч тонн силосу, збирає 4—5 
тисяч тонн зерна качанистої. її вирощує ме
ханізований заі ін з чотирьох ланок, яким 
керує досвідчений агроном В. І. Давискибз. 
Дружба з наукою, дотримання високої аг
ротехніки, старанний догляд — саме це да
ло змогу добитися такого справді небаче
ного Ерожаю.

Качаниста Василя Моторного
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ДЕРЖАВНА ЄДНІСТЬ 
Радянської Батьків

щини забезпечила ство- < 
рення її несокрушимої 
оборонної могутності, 
яка надійно гарантує сво
боду і незалежність на
родів. Це наочно пока- І 
зала перемога у Великій 
Вітчизняній війні, здобу
та героїчними зусиллями ‘ 
і жертвами воїнів і тру
дарів всіх національнос
тей СРСР. Доблесні 
Збройні Сили, що стоять 
на сторожі державних

ЗАВДАННЯ

йй И ПІДХОДИМО до піввікового рубе- інтересів і безпеки Радянського Союзу, 
жу нашої країни — Союзу Радян- є втіленням бойової співдружності всіх 

ських Соціалістичних Республік. Сього
дні він сильний і міцний, як ніколи. Ози
раючи з нинішніх висот пройдений 
шлях героїчних подвигів і звершень, ми 
переживаємо почуття гордості за свою 
Батьківщину. «Радянський Союз, — вка
зується у Постанові ЦК КПРС «Про під
готовку до 50-річчя утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік», — 
уособлює собою небачені раніше в іс
торії відносини єдності і дружби віль
них народів. Ця дружба — одне з най
більших завоювань соціалізму, могутня 
рушійна сила радянського суспільства, 
невичерпне джерело творчої праці тру
дящих усіх національностей СРСР в ім'я 
найблагороднішої мети — побудови ко
мунізму».

Об'єднання сил і ресурсів братніх на
родів дозволило □ короткий історичний 
строк подолати успадковану від мину
лого відсталість, здійснити індустріалі
зацію країни і перебудузати на соціалі
стичних засадах сільське господарство, 
здійснити справжню культурну револю
цію, побудувати соціалізм і перетворити 
Радянський Союз в могутню високороз- 
винуту державу. Ось кілька цифр.

У 1972 році порівняно з 1922 роком 
загальний обсяг промислової продукції 
збільшився в 321 раз. Сьогодні наше 
сільське господарство нараховує 32,3 ти
сячі колгоспів і 15,5 тисячі радгоспів. 
Прогрес у землеробстві і тваринництві 
дозволив істотно збільшити виробницт
во і заготовки сільгосппродукгів. В ми
нулому році валова продукція сільсько
го господарства ііиросла порівняно з 
1922 роком в 4,8 раза.

Радянський Союз — країна величез
них масштабів капітального будівницт
ва. За 1918—1972 роки введення в дію 
основних фондів складатиме 1082 міль
ярда карбованців. Капітальні вклади в 
народне господарство за ці роки дорів
нюватимуть 1166 мільярдів карбованців. 
Варю відзначити гігантське прискорен
ня темпів будівельних робіт.
О ПЕРЕМОГОЮ соціалізму створені 

необхідні умови для широкого ви
користання досягнень науково-технічно
го прогресу і активної участі трудящих 
всіх національностей в розвитку науки 
і техніки. Досить сказати, що в 1971 ро
ці нараховувалось 5307 наукових закла
дів, в тому числі 2645 науково-дослідних 
інститутів. Сьогодні в СРСР 1002,9 тися
чі науковців.

А ЯК ЗМІНИЛОСЬ ТВОЄ МІСТО, 
СЕЛО ЗА П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ, ПІСЛЯ 
УТВОРЕННЯ СОЮЗУ PCP?

Разом з бурхливим розвитком продук
тивних сил і підвищенням матеріально
го добробуту радянських народів, вели
кого розквіту набула їх культура. Як 
показав останній перепис населення, 
на тисячу ссіГ, зайнятих с народному

національностей Країни Рад.
. ЧИ ЗНАЄШ ТИ, ХТО ЗВІЛЬНЯВ 
ТВОЄ МІСТО, СЕЛО ВІД ФАШИСТ
СЬКИХ ОКУПАНТІВ? ЧИ ВІДОМІ ТО
БІ ІМЕНА ВОЇНІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ 
ТОДІ І ПОХОВАНІ В БРАТСЬКІЙ МО
ГИЛІ? СИНАМИ ЯКИХ РАДЯНСЬКИХ 
НАРОДІВ ВОНИ БУЛИ?
Ц СУМІСНІЙ БОРОТЬБІ і праці мужніє

і зміцнюється союз п'ятнадцяти ра
дянських республік — могутня соціалі
стична сім’я, що нараховує 247 мільйо
нів чоловік і об’єднує більш як сто на
цій і народностей. Такої непорушної єд
ності інтересів і цілей, духовної спорід
неності, довір’я і взаємодопомоги не 
знала вся попередня історія людства. 
За роки будівництва соціалізму і кому
нізму у нас сформувалась нова історич
на спільність людей — радянський на
род. В сучасних умовах комуністичного 
будівництва спільність інтересів, волі і 
дій нашого народу, творча енергія і та
ланти всіх складових його націй 
ллються все яскравіше і повніше.

Утворення і зміцнення СРСР, всі за
воювання народів нашої країни • —— 
ривно пов’язані з невтомною політич
ною і організаторською діяльністю пар
тії. Тільки Комуністична партія змогла 
згуртувати наші нації і народності а 
єдине інтернаціональне братство і на
правити їх зусилля на побудову нового 
суспільства. ,

50-річчя Радянського Союзу — велика 
віха на його історичному шляху. Готую
чись до ювілею, всі нації і народності

прояв-

нероз-

Псриіе заняття в системі комсо
мольської" політосвіти розпочнеться 
Ленінським уроком «Ми — патріоти 
і інтернаціоналісти». Подаємо мате
ріали на допомогу пропагандистові і 
сл уха чеві.___________

країни демонструють свою сд- 
«Багатонаціональний радянський 

— говориться в Постанові ЦК 
— зустрічає 50-річчя утворення

нашої 
ність.
народ, 
КПРС,
СРСР могутнім, монолітно згуртованим, 
впевнено і цілеспрямовано крокуючим 
під керівництвом Комуністичної партії 
вперед, по шляху, накресленому її Про
грамою, XXIV з’їздом КПРС».

А’ ОЯ Батьківщина!»
“'•і 3 гордістю вимовляють сини йхН’
дочки Країни Рад ці священні для кож
ного слова.

Колись вороги соціалізму намагались 
звинуватити пролетаріат в тому, що йо
му нібито чуже почуття національної 
гідності. В. І. Ленін різко виступив проти 
цих наклепів

Патріотизм — це один з моральних 
принципів людини. В ньому знаходить 
своє втілення складний комплекс люд
ських почуттів, що називається любов’ю 
до Батьківщини.

В наш час поняття Батьківщина набуло 
нового значення. Тому що сьогодні ук
раїнцеві Кавказькі гори так само рідні, 
як і Дніпрова широчінь, казахові одна
ково близькі неозорі цілинні далі і за
мріяні російські берези, росіянин про
ектує пам’ятник легендарній тачанці в 
степу під Херсоном, азербайджанець 
пише пісню про Ленінград.

ЯКІ ВИРОБНИЧІ СТОСУНКИ МАЄ 
ТВОЄ ПІДПРИЄМСТВО З ПІДПРИ
ЄМСТВАМИ БРАТНІХ РЕСПУБЛІК? 
ЧИ ПІДТРИМУЄ ТВОЯ КОМСОМОЛЬ
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТІЙНІ КОІІ-

«Старому світові, світові націо
нального гноблення, національної 
гризні або національного відособ
лення, робітники протиставлять но
вий світ єдності трудящих усіх на
цій, в якому немає місця ні для од
ного привілею, ні для найменшого 
гноблення ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ'».

В. І. ЛЕНІН.

ГОТУЮЧИСЬ ДО УРОКУ СЛІД:
ф Вивчити виробничі зв’язки підприємства, колгоспу чи установи з підприєм 

ствами, колгоспами, установами республік нашої країни.
ф Взяти участь у підготовці вечора « Ми — патріоти і інтернаціоналісти».
ф Підготувати І провести комсомольські збори на тему; «Про честь і гідність 

радянської молодої людини»., 
• Взяти участь у підведенні підсумків соціалістичного змагання серед молоді 

на честь 50-річчя утворення СРСР станом на 1 жовтня 1972 року,
• Виявити резерви росту продуктивності праці, економії матеріалів та елем- 

троенергії і виробити особисті, або колективні трудові зобов’язання на останній мі
сяць року —* місяць ювілею утворення Союзу PCP.

ПІДГОТУВАТИСЬ ТЕОРЕТИЧНО
господарстві, мають вищу і середню 
(повну і неповну) освіту в цілому по 
СРСР — 653, по РРФСР — 656, Україн
ській PCP — 668 осіб. Число загально
освітніх шкіл виросло за п’ятдесят ро
ків з 89 до 184 тисяч, число вищих і се
редніх спеціальних закладів — з 1180 
до ,5071.

Національне багатство Союзу PCP 
сьогодні складає більш як трильйон 
карбованців.

допоможуть такі праці
І документи:

В. І. Ленін. «Критичні за
мітки з національного пн 
тания».

В, 1. Ленін. «РзбітничлП 
клас 1 національне питання».

В. І. Ленін. «Про націо
нальну гордість великоро
сів».

Матеріали XXIV з'їзду 
КПРС.

Постанова ЦК КПРС «Про 
підготовку до 50-річчя утво
рення Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік».

І. Лутак. Турбота'старшо
го друга. Журнал «Молодой 
коммунист», № 7. 1972.

Радянський Союз за піяпі- 
ку. На допомогу пропаган
дисту і агітатору. Газета 
«Правда». № 246. 1972.

_Е. Баграмов. Міжнародне 
значення Історичного досві
ду КПРС в рішенні націо
нального питання. Журнал 
«Политическое’ самообразо
вание», № 2, 1972.

Ф. Константної. Проле
тарський інтернаціоналізм 
проти шовінізму і расизму.

Журпал «Политнческое са- 
мообразованне», № 3, 1972.

Утворення СРСР — про
довження справи Великого 
Жовтня; XXIV з’їзд КПРС 
про національні стосунки в 
період комуністичною бу
дівництва. Журнал «Події- 
тнческое самосбразованне», 
№ 8,: 1972.

П. Ссменов. Союз Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Історична довідка. 
Журнал «Агітатор», Х'к І, 
1972,

ШКОЛА 
ЛЕНІНА Т

ТАКТИ З КОМСОМОЛЬСЬКОЮ ОРГА
НІЗАЦІЄЮ ОДНІЄЇ З РЕСПУБЛІК 
СОЮЗУ PCP?

Патріотизм перш за все проявляється 
в любові до Вітчизни, до свого радянсь
кого народу, у відданості йому,, в праг
ненні своїми діями служити його інте
ресам.

Ми говоримо, що тільки трудящі мо
жуть бути справжніми патріотами. Чому 
це так?

Справжній патріотизм має повний про
стір для свого розвитку тільки тоді, ко
ли людина стає повноправним громадя
нином своєї країни. Любов до Батьків
щини, до свого народу у радянських лю
дей злилась із відданністю громадсько
му і державному устрою, створеному 
самими трудящими під керівництвом 
пролетаріату і його партії. Тільки з пе
ремогою соціалізму, з встановленням 
соціальної і національної рівності між 
людьми виникли сприятливі умови для 
вільного розвитку патріотичних почуттів 
народу.

ЯКИЙ ПАТРІОТИЧНИЙ ПОЧИН 
НАРОДИВСЯ У ТВОЇЙ комсомоль
ській ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЧЕСТЬ 
50-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКО
ГО СОЮЗУ?
В АДЯНСЬКИЙ патріотизм має на ува- 
’ зі турботу про зміцнення дружби між 
народами нашої країни, любов до соціа
лістичних країн, солідарність із трудя
щими всіх країн, непримиренність до 
ворогів комунізму, справи миру і сво
боди. Він несумісний з націоналізмом і 
шовінізмом — найбільш живучими пе
режитками минулого, які були народ
жені відсутністю рівноправ'я між наро
дами і націями.

В. І. Ленін вказував на велике зна
чення в ідеологічній роботі комсомолу 
інтернаціонального виховання молоді. 
Сторінки комсомолу — це сторінки іс
торії братніх народів нашої країни « 
боротьбі з зовнішніми і внутрішніми во
рогами, за перемогу соціалізму, за по
будову комуністичною суспільства. Ком- 
сомольськ-на-Амарі і шахти Донбасу, 
Магнітогорськ і Волго-Дон, цілинні рад
госпи і Братська ГЕС — на їх будів
ництві пліч-о-ппіч працювали молоді ро
сіяни, українці, білоруси, таджики, каза
хи, грузини і інші посланці комсомолу 
з братніх республік. В історію Великої 
Вітчизняної війни золотими буквами впи
сані імена героїв — росіянки Зої Кос- 
модем’янської, українця Олега Кошо
вого, литовки Маріте Мельнікайте, азер
байджанця Мамеда Мамедова. 
^БОВ’ЯЗОК молоді не тільки берегти 

в своєму серці пам’ять про загиблих 
воїнів, а й самим готуватись до захисту 
Батьківщини, до служби в Радянській 
Армії, наслідувати своїх попередників у 
труді.

«Ми — противники національної во
рожнечі, національного розбрату, націо
нальної відособленості, — говорив Во
лодимир Ілліч Ленін. — Ми — міжна
родники, інтернаціоналісти. Ми прагне
мо до тісного об’єднання і певного злит
тя робітників і селян всіх націй світу..,»

В нинішніх умовах все ширшими і тіс
нішими стають інтернаціональні зв’язки 
молоді. Разом з тим в атмосфері гост
рої ідеологічної боротьби між комуніс
тичним і буржуазним світоглядом по
трібно зберігати пильність, не піддава
тись провокаціям і завжди давати гідну 
відсіч наклепникам. Хай у серці кожно
го закарбуються слова полум’яного пат
ріота і борця Миколи Островського: 
«Любов до Батьківщини помножена «а 
ненависть до ворога тільки така любоа 
приносить перемогу».

ЩО ОЗНАЧАЄ — БЕРЕГТИ РЕВО
ЛЮЦІЙНІ. БОЙОВІ І ТРУДОВІ ТРА
ДИЦІЇ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ? В 
ЧОМУ СЬОГОДНІ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ 
ТВІЙ ПРОЛЕТАРСЬКИЙ ІНТЕРНА
ЦІОНАЛІЗМ? АДЖЕ ТИ — ПРЕД
СТАВНИК ТРУДЯЩИХ КРАЇНИ РАД.
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«ТВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС».

НАОДИНЦІ 
в 
книгою
У ЛЮДИ ВИ скінчився робочий день, 

робочий тиждень. Вільні години 
вона використовує залежно від уподо
бання, намагається заповнити їх тим, 
чого бракує під час щоденної роботи. 
Бо важко знайти особу, яка б не мала 
інших інтересів, окрім виробничих.

Та чим би не захоплювалась людина, 
її постійним супутником в книга, бо 
саме вона приносить 1 естетичну і 
пізнавальну насолоду.

Взяти для прикладу нашу бібліотеку. 
Книжковий фонд її — близько сорока 
тисяч томів. Щороку ми передплачуємо 
83 назв журналів і 21 — газет. Для по
легшення підбору літератури читачем 
організовано тематичні полиці — «Віч
но живий Ілліч», «Великої партії муд
рі солдати», «Ленінський комсомол», 
«По країнах світу», «їх життя — при
клад для нас», «Заповіді твого життя», 
«Вартові здоров'я», «Лауреати Ленін
ської премії», «Лауреати Шевченків
ської», «Таємниці природи», «історія в 
книгах», «Люби прекрасне» та ін. Пі
дібрано літературу по професіях. В чи
тальному залі постійно діють книжкові 
виставки — «Хліб! Що може бути важ- 
азііднм?», «Україна в сузір’ї народід- 
братів».

Щороку наша бібліотека обслуговує 
більше трьох з половиною тисяч осіб. 
1 слід сказати, що її працівники роб
лять усе, щоб зацікавити відвідувача, 
допомогти йому знайти не тільки по
трібну літературу, а й своє захоплення.

КОЛИ довго працюєш у бібліотеці, 
знаєш майже кожного читача. З 

року в рік формуються категорії відві-

дувачів. Найприємніше, звичайно, пра
цювати з постійними читачами. Як 
правило, ці люди мають чітко визначе
не коло інтересів, над книгою працю
ють серйозно, вдумливо.

Частими відвідувачами бібліотеки є 
школярі. Майже щодня бачу в читаль
ному залі чи на абонементі Василя Пу- 
риша, Катю Галич, Люду Дерев'янко, 
Раю Романенко. У цьогорічному фор
мулярі Василя — 73 книги, Катери
ни — 41.

Ось формуляр Якова Івановича Нако
нечного — завідуючого станцією юних 
натуралістів. Він годинами просиджує 
в бібліотеці, перечитуючи потрібну лі
тературу. Цього року Яків Іванович 
захищатиме дипломну роботу в Пол
тавському інституті сільського госпо
дарства...

Якщо розділити кількість виданих 
книг на кількість читачів, то виходить, 
що кожен з них прочитав з початку 
року близько двадцяти книг. Але мова 
загальників не завжди виправдана. На 
жаль, є ще молоді люди, котрі чита
ють по одній — дві книги на рік. Куди 
йде їхній вільний час? В більшості 
пропадає задарма. Той час, котрого не 
повернеш.

Книга потрібна всім. Та чи не най- 
потрібніша вона тим, хто що тільки 
збирається зробити свій перший крок 
у житті. Ще Леонардо да ВІнчі гово
рив, що майбутня діяльність людини 
залежить від тою, якого багажа знань 
вона набуде в юності.

Бібліотека — це своєрідний універси
тет. Він доступний всім. А книжкові 
полиці — то «факультети» до вашої 
вподоби. Тому, відгукуючись на розмо
ву «Твій вільний час», яку веде газета 
«Молодий комунар», хочу сказати: 
книжкова скарбниця — це місце, де не 
марнується час, де кожна хвилина при
носить вам користь і радість.

Л. ОЛІЙНИЧЕНКО, 
завідуюча Новоукраїнською 
районною бібліотекою.

МИНУЛОЇ неділі робочий день у кіровоград
ському ресторані «Відпочинок» почався не

звичайно. Метрдотель Тамара Дащенко зустріла 
першого відвідувача з хлібом-сіллю на рушни
ку, запропонувала взяти участь в декаді росій
ської кухні. 28-річнпй шеф-повар Олександр 
Мартинов з своїми помічниками підготувався 
пригостити своїх гостей неабияк: більше ЗО пай- 
менувань різних страв значилось в меню пер
шого дня декади.

Офіціантка Галина Коропчепко, підійшовшії 
до столу двох молодих людей, пропонувала:

— Хочете, я вам принесу бутерброд «кана
пе», поки запечемо качку по-російськи? Можу 
дати і м’ясо з білим кисло-солодким соусом. 
Це дуже смачно...

ПОБУТ — СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

ЩО ПОДАТИ ДО „КАНАПЕ"?
А тим часом Олександр Мартинов давав по

ради допитливим господаркам. Розповідав, які 
страви можна самотужки приготувати по весіл
ля, пропонував рецепти нових блюд.

— Та краще зверніться із замовленням до 
нас напередодні, і ми все зробимо як годиться. 
Весільних ми завжди готові зустріти в моло
діжному кафе, що працює при нашому ресто
рані.

М. КРОКУЙ.
м. Кіровоград.

Нова середня школа в селі Кірове Долниського району збудована на кошти колгоспу імені Леніна. 
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

НОВІ

з матеріалами,

Л. Авдєєва познайомила при
сутніх з минулим і сучасним 
району. Під бурхливі оплески 

музею ознайомилися вручає вона знам'янській деле- 
які розповіде- гації сувеніри, літературу про

одне місце, де екскурсанти за
стигли в почесній варті. Піска- 
ревське кладовище.

В двох нових залах меморі
ального

І

Ми — в Ленінграді. Екскур
сійна група учнів вирушила до 
легендарного крейсера «Авро
ра»... . .

До цієї екскурсії готува
лись протягом року. Право по
їхати до Ленінграда завоюва
ли кращі комсомольські та пі
онерські організації з ЗО шкіл 
Знам’янського району.

1 ось ми стоїмо на площі 
В. І. Леніна. Натхненно вики
нувши вперед руку, стоїть на 
броньовику Володимир Ілліч. 
До підніжжя пам'ятника учні сомольських 
покладають живі квіти. І ще

ють про героїчні дні оборони 
міста-героя: фотографії, карти 
боїв за місто і страшний у своїй 
трагічності короткий щоденник 
дев'ятирічної дівчинки... Великі 
зелені прямокутники братських 
могил, на них висічені лише 
дати: 1942... 1943... 1944... Стої
мо тут в глибокому мовчанні. 
Схиляємо голови перед без
іменними героями.

Увечері цього дня відбула
ся зустріч з комсомольським 
активом, представниками ком- 

організацій під
приємств 1 шкіл Невського РК 
ВЛКСМ. Секретар райкому

рідне місто. Виступили інст
руктор Знам’янського МК 
ЛКСМУ Т. Цугурська, вчитель
ка Богданівської восьмирічної 
школи Л. В. Козлова. На 
пам’ять друзям-ленінградцям 
вручається виконана юними 
умільцями Богданівської СШ, 
інкрустація по дереву із зо
браженням жінки з снопом 
пшениці, що символізує Радян
ську Україну. На ній напис: 
«Місту-герою Ленінграду на 
«єсть 50-річчя утворення 
СРСР від молодих хліборобів 
Знам’янського району ордено
носної Кіровоградщини». Від 
учнівської молоді вручається 
портрет великого Кобзаря. 
Скандуванням слова «дружба» 
закінчився вечір дружби ком
сомольців двох районів.

Під час перебування на ле
нінградській землі учи: зустрі
лися зі своїми прославленими 
земляками Героєм Радянсько
го Союзу В. Д. Корнером, дві
чі Героєм Радянського Союзу 
О. Ю. Мазуренком, героєм 
форсування Дніпра М. М. Тур- 
гелею.

...Швидкий поїзд мчить по 
курсу Ленінград—Миколаїв. 
Екскурсія закінчилася, але 
дружба між молоддю Знам’ян- 
щини і містом великого Лені
на не має кінця. Десятки 
адрес, одержаних під час 
теплих зустрічей, —- запорука 
зростання і зміцнення дружби.

Ю. ШЕВЦОВ, 
директор Трепівської се
редньо) школи. .

Знам’янськи.й район.

ПРОБЛЕМА стоїть, як і раніш, 
дуже гостро. Переселення лю

дей з села в місто — процес зако
номірний, але він пе повинен 
шкодити потребам сільськогоспо
дарського виробництва. Однак, 
скільки разів доводилось чуги від 
керівників колгоспів, рядових тру
дівників села: «Хто буде працю
вати в селі? Не вік же — старше 
покоління».

Про те, що саме від умов, які 
будуть створені отому «пеоперечо- 
му» випускнику чи взагалі моло
дій людині, у великій мірі зале
жить закріплення кадрів, па селї, 
наша розмова. Колгосп «Мир» — 
одне з кращих господарств Глйво- 
^онського району.

— —. Десь років п’ять, шість тому 
молодь і ланцюгом не можна було 
втримати в селі, — так образно 
сказав голова колгоспу А. Д. 
Ящурннськяй. — Кожен після 
школи — скоріше в місто. Тут І 
батьки «допомагали» порадами! 
«що ти найгірший (найгірша)?... 
Досить напрацювалися ми...».

Подивимося на село очима вось
микласників. Наведу по два урив
ки з творів, — найбільш харак
терні.

«Моє село найкраще. Особливо 
подобається його чарівна право* 
да, працьовиті люди. Але тут не* 
мав можливостей займатися спор* 
том, немає, де культурно відпочи* 
ти».

«Моя мама доярка. Приходить 
втомленою, бо майже все доводи* 
ться робити вручну. А ручна пра
ця важка й нецікава».

1972 рік. «Наше село життєвим 
рівнем не поступається місту. В 
клубі часто проводяться цікаві іг* 
ри, концерти».

«В моєму селі зараз майже в 
кожному будинку є телевізор, хо

•йв селі
-МИНУЛО 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ВОЛОДИМИРА АРСЕНЬЄВА

лодильник. Це, мабуть, тому, що 
заробітки батьків підвищились».

Багато молоді — працюючих, 
настирливих юнаків і дівчат — 
дійсно почало залишатися в селі. 
Якщо у 1967 ропі із 26-ти випуск
ників пішло працювати в колгосп 
три чоловіки, то в ньому —- 14.' 
Всього ж за п'ять років лишилося 
82 випускники.

Закінчили училище механізації 
І працюють в тракторній бригад? 
рідного колгоспу Іван Грищенко, 
Євген Крижанівський, Володимир 
Семенюк, Борис Заліський та інші. 
£УЧАСНА молодь прагне до 

повноцінного духовного життя, 
І це врахувало правління кол
госпу. Якщо п’ять років тому на 
культурні потреби виділялося 
менше 10.000 карбованців, то то
рік 44, а нинішнього року — 55 
тисяч карбованців.

Побудували чудову двоповер
хову школу, Будинок механізато
рів, їдальню. На честь 50-річчя 
утворення СРСР споруджується 
Палац культура. Набагато цікаві
шими, змістовнішими стали робота 
й відпочинок молоді. І в цьому 
можна пересвідчитися, проапаті- 
зузавши життя комсомольсько- 
молодіжного колективу молочно
товарної ферми.

Коли зайдеш в приміщення, то 
не віриться, що ти на фермі. В 
ленінській кімнаті затишно, як 
вдома. Між приміщеннями зроб
лені теплові проходи. До корів
ників проведено дорогу з твердим

покриттям. На фермі запровадже
но механічне доїння. Діють гноє- 
транспортери.

— Кожен день приносить щось 
нове, — так сказала про свою ро
боту Євгенія Крукь.

Надій на фуражну корову, чині 
становить понад декалітр. А в 
групах Галини Савченко, Антонівн 
Майстренко, Валі Марущак, Мор
фи Савченко він сягає 15 літрів. 
За. рік тут отримують молока па 
фуражну корову майже 4 тисячі 
літрів. Цьому неабияк сприяє су
воре дотримання раціону годівлі 
та розпорядку дня.

Всі члени комсомольсько-моло
діжного колективу, з котрими до
велось розмовляти, задоволені за
робітною платою. За місяиь вона 
становить в середньому 140 — 
160 карбованців. Роботу доярок 
всіляко стимулюють. Щодекадно 
підбиваються підсумки соціаліс
тичного змагання, передовикам 
вручається грошові премії, путіз- 
кп у будинки відпочинку.

ДАВНО дояркою молода кому
ністка Галича Савченко на 

цій фермі. За прашо сумлінну удо- 
своєна ордена «Знак пошани», на
городжена ювілейною медаллю. З 
року в рік утримує районну пер
шість по надоях. Ось шо вона роз
повіла:

— То раніше, було, прийдеш з 
роботи і рук, і ніг не відчуваєш,

(Закінчення на 4-й стор.).

В 20-х роках у Владивостоці вийшли у світ дві книги: 
«По Уссурійському краю» і «Дсрсу Узала». їх написав Во
лодимир Арсеньев — відомий дослідник, маидрівник-нату- 
раліст і етнограф. Пого праця привернула увагу не лише 
вчених..
ТРИДЦЯТЬ років життя віддав Володимир Арсеньєп ви

вченню природи і населення Далекого Сходу. Пого ек
спедиції розкрили не одну білу пляму в лагалкопих І не- 
досліджених нетпях Уссурійської таґчи.

У 1902 році під 
час одного з спо- 
їх дослідницьких 
походів Арсеїіьев 
зустрівся з голь
дом (так раніше 
називали нанай
ців) Дсрсу Уза
ла. Мисливець, 
справжній син 
природи став вір
ним другом ро
сійського вченого 
І незмінним учас
ником його екс
педицій. Депсу 
розкрив перед Ар
сеньевич таємни
ці тайги, розповів 
багато надзвичайно цікавою про звички І спосіб жит
тя четвероногих мешканців Уссурійських нетрів. З його до-
• І ПИЛ Лє-л»л ДП/’ЛЧІ І'л г* І '__ _ . ••• .

СТЕЖКОЮ 
ДЕРСУ

• ------------ І-...-. (IV цли, о ииг<> ДО*
помогою Арсеньев зібрав матеріал величезної наукової піп- 
пості: відомості про геологію, гідролоіію, тваринний і 
рослинний світ пелослідженото краю. Одним з перших він 
дав природничо-історичний опис уссурійської землі Публі
кації його записів І спостережень, щоденників І дослід
жень викликали Інтерес до Далекого Сходу. І справа зрззу- ■ 
міло, була пе в романтичній піднесеицості книг Аоссньєва 
не у хвилюючих описах нападів тигрів | ведмедів, прнгоч.іх 
шукачів женьшеня, а п тому значному достовірному матері
алі, який зібрав російський вчений. .

«Дика тайга, рідке населення, але які міцні сліди зали
шає за собою кожний мандрівник, — писав Арсеньев — Че- 
реч 10—20 років можна.., прослідкувати маршрут кожного 
дослідника, дізнатися як він йшов, де ночував, де хворів 
які у нього були успіхи і прорахунки... Люди відходяїь. а. І 
справи їх залишаються, і про ці справи з покоління в по
коління будуть передавати місцеві жителі. І не лише те чо
му вони самі були свідками, але й те. що вони побачать по слідах, залишених на шляху... Всі хороші І потай" вчинки ’ 
їх збережуться там на багато років»

За 1902-1923 роки Арсеньев здійснив дванадцять скспеди- 
11 1 ** Південному Примор’ю, юрах СІхотс-Ллінп, Кам* 
чаткн. Командорських оезропах. Кожна з них була подви
гом. Про кожну з них він розповів людям...

..Там, де колись йшов Арсеньев з торбиною за плечима 
через хащі, прорубуючи просіки, пролягли залізниці І шо
сейні дороги, виросли міста й села. І він дожив до нього 
часу. Приречені колись на внмнрацня малі народності до
лю яких він бажав бачити кращою, одержали псі можли
вості лля щасливого, справжнього життя,

Сліди, залишені Арсептевнм, були слідами друїа. Пою 
їм я з любов ю і повагою вимовляють у туземних селищах.

К. ТАРАСЕНКО.
(АПН),

І
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ОЛІМПІЙСЬКИМ
ПІН
ПІДКОРЕНО!

РАДЯНСЬКІ СПОРТСМЕНИ
ПЕРЕМОГЛИ НА XX ОЛІМПІАДІ

Признайтеся самі собі: »и вірячи, що радян
ські спортсмени не вдарять у грязь лицем на 
Олімпіаді в Мюнхені, але таного їх блискучого 
виступу не чекали. Завойовано 50 найвищих 
олімпійських нагород (у команди С.ШЛ. яка 
йде другою, - 33 золоті медалі, у збірної
НДР — 20). За будь-якою системою підрахунку 
очок олімпійська команда СР€Р — и.і першо
му місці.

Чотири роки після відносної невдачі, яка 
спіткала збірну СРСР у Мехіко, не пропади 
даремно. З активною підтримкою партійних, 
профспілкових і комсомольських організацій, 
усієї нашої громадськості було сконцентровано 
аучтлля на виявлених слабких місцях.

Хто міг припустити, :цо наші веслярі на бай
дарках і каное «захоплять» шість золотих ме
далей з семи можливих. А не сталося! Пере
мога Володимира Васіна в стрибках з трамп
ліна у воду — теж не належить до числа тих,

чекали. Валерій Борзов сам хоіів бути 
одним з призерів на друїій спринтср- 
днетанції, проге і тут. як і на «стомег-

яким 
лише 
СЬКІЙ .. . .
рівці» фінішував першим. Болільники вірили в 
удачу наших ватерполістів. Але — не на сто 
процентів. Проге на честь нашої команди було 
виконано Гімн СРСР.

Ніколи на Олімпійських іграх не було тако
го гострою суперництва. Найбільш представ
ницька Олімпіада (10 з половинам тисяч учас
ників із 122 країн) увійде насамперед цим у 
спортивну історію. Не раз гарантував перемо
гу тільки світовий рекорд. Лише електронна 
техніка часом давала змогу відділити пере
можця від переможених: тисячні! частки се
кунди вирішували долю найкоштовнішого 
олімпійського металу.

«ЗОЛОТА ДЕВ'ЯТКА»
Такий рахунок найвищих олімпійських тре-

феїя, завойованих радянськими леї коатпет.і- 
ми на олімпіаді. Цс більше, ніж у будь-якої 
іншої команди.

Останню на олімпіаді легкоатлетичну золоту 
медаль здобув студент економічною факуль
тету Ленінградського університету 24-річпіій 
«висотник» Юрій Тармак.

...Коли судді обережно встановили планку 
па рівні 223 см, над стадіоном зібрались темні 
хмари, знявся холодний пігер. Він дув пр.імо 
в обличчя Тармаку, який приготувався до роз
бігу.,. Проте стрибун легко, неначе підкинутий 
катапультою, « з запасом» злітає над шапкою.

Вписала своє ім’я в олімпійську історію І ре
кордсменка світу в киданні диска Фяїнп 
Мельник з Єревана. У четвертій спробі її сна
ряд полетів на 66,62 м, і судді встановили гам 
прапорець нового олімпійського рекорду.

...Валерій Борзой принняв паличку в естафе
ті 4x100 від Юрія Силова, коли на останню 
пряму вже помчав американець Гдді Харг, а 
слідом — бігуни Польщі і Франції. Але на фі
ніші він був другим за Хартом. Збірна СШЛ 
повторила світовий рекорд — 38,2. Наші бігуни 
Олександр Корнелюк, Володимир Ловецький, 
Силов і Борзов встановили рекорд СРСР — 
38,5.
ЧЕМПІОН СМІЄТЬСЯ ОСТАННІМ

Наші борці класичною стилю не зовсім вда
ло почали олімпійський турнір. Не пощастило 
п'ятиразовому чемпіонові світу Вікторові Ігу- 
ненову: він дістав травму і змушений був ста
ти глядачем, несподівано швидко вибули з бо
ротьби чемпіон світу Володимир Зубков і Ві
талій Константинов.

Такий старт примусив інших виступати за 
двох, і п останні дні ми побачили посмішки на 
обличчях і 40-річиого ветерана Анатолія Ро- 
щниа, Шаміля ХісАмутдінова, Рустема Каза
кова і Валерія Рєзанцсва.

Могутній ленінградець Роіцин став недосиж-

F4 вересня 119/2 року----——«*
ЦИМ ДЛЯ суперників 1ЦО за день’ДО 9ВКІІІЧСІПІЯ 
турніру, москвич — хіспмутдіноц — Пранні у 
неділю, а алмаативепь Рєзанцсв і ташкентець 
Казаков перемогли вніс наприкінці вередосгии« 
того дня Олімпіади. 1

А всього наші борці усіх «спеШальностсйе: 
дали команді < РСР десять чемпіонських на
город!

ПОГОНЯ НЕ ВДАЛАСЯ ;
Так і ке вдалося нашим спортсменкам ■ ш»; 

здотнаги лідера у стрільбі з лука срібного 
призера світової першості Дорін Уїлбср 
СШЛ. Москвичка Емма Гапчеііко, яка була hä 
чемпіонаті світу попереду Уїлбср, на стріль^ 
бійці в мюнхенському англійському парку .-хо/ 
сягля третього результату. Лише чотири счий. 
не вистачило ЇЙ до «срібного» місця, зайнято
го полькою Іреною Шідлопською.

Подруги бронзового призера Кетееан Лося*, 
берідзе і Алла Пеунова — четверта і восьма 
серед сорока лучниць.

Гандболісти СРСР виграли матч за п nrq 
місце у збірної ФРН - 17’.16 (Ю:Э). У фіналу 
пій зустрічі команд Чехословаччиші і Югосла
вії перемогли югослави — 21:16 (12:5).

На 11 вересня на Олімпіаді залишався неро- 
зіграним останній із 195 комплектів нагород» 
Вдень у понеділок за иьою змагалися 
вершники у подоланні перешкод. Л увечері на 
Головному олімпійському стадіоні відбулася 
церемонія закритті; Олімпійських іюр.

Наступна літня Олімпіада відбудеться череф 
чотири" роки у канадському місті Монреалі.

Б. БУХОВЦЕВ. В. КУКУШКИ?' 
А. ЛЕВІНСОН, А. СТАРО ДУБ, 

Ю. ХРОМОВ, 
спей. ж>р. ТАРС.

50 РОКІВ

»
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V дгя СТВОРЕННЯ постійно діючої 
* організації п.ч« вивченим і ■»’ося
вання причин 
хворювань і 
внутрішнього 
населення зародилась 
роках минулого століття. II 1871 році 
). і. Моллесон, санітарний лікар, пи
сав: «Нам, росіянам, першим належить 
зробйги великий крок вперед і показа
ти шлях іншим, так як скільки відо
мо, ніде за кордоном не було навіть 
спроби до такої організації народної 
медицини і до такого систематичного 
колективного вивчення причин хвороб 
9 метою апкоріїїити їх лля припинен
ня людських страждань і підняття рів
нії народного здоров'я, багатства і 
щастя».

Ще в 1865 році з інціатнви і за учас
тю великого російського вченого-меди- 
ка С. II. Боткіна була зроблена спро- 
б і організувати Всеросійське епідеміо
логічне товариство, яке мало зайнятись 
ннвчевням стану громадського здоро- 
н’п і вишукуванням ефективних засо
бів усунення несприятливих умов по
буту, в яких жив «нижчий клас насе
ленні!».

С. П. Боткія, М. І. Пярогоп та інші 
видатні представивши російської клі
нічної медицини, спрямовували упліу і 
зусилля лікарів на боротьбу з причи
нами захворювань. Вони розуміли, шо 
підвищення різня громадського здорл- 
в'ч буде можливим тільки при умові 
поліпшення заіа.іьного рівня жндгн 
народу.

В 1877 ропі було створено Російське 
. Товариство охорони народного здоро

в’я, яке стало першим гігієнічним То
варне гром п Росії і в! дії рало важливу 
роль у формуванні санітаріїо-епідеміо- 
лоїічиої організації.

Прогресивні ідеї передових представ
ників вітчизняної медицини, зокрема 
гігієни, змогли іпорчо здійснити тільки 
після перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, В. І. Ленін з 
великою увагою поставився до санітар- 
ио-протіїеііідеміолпгічнііх заходів, ви
ключне значення надав питанням орга-

І

нііації правильної постановки цієї 
справи.

15 вересня 1922 року був виданий де
крет Ради Народних Комісарів РРФСР, 
перший загально-державний закон «Про 
санітарні органи республіки». Цей 
важливий документ поклав початок 
новому періоду в розвитку санітарної 
організації і мав величезне значении 
для визначення кола його завдань і 
плп зміцнення санітарно-епідеміологіч
ної служби як державного санітарно- 
контрольного органу. Б квітні 1922 ро
ку на ІН-му Всеукраїнському з'їзді 
епідеміологів, бактеріолоїІн і санітар-

них лікарів в м. Харкові прийнято про
ект «Положення про санітарну органі
зацію». а наступного року І червня 
Рада Народних Комісарів УРСР прий
няла декрет «Про санітарні органи 
республіки*.

Ініціатором створення санітарно- 
епідеміолої ІчиИх станцій на Україні 
був академік О. І, Мярзсєв. Якщо в 
1927 році таких станцій діяло лише 
дві, го вже в 1932 р. — 146. В них пра
цювало 1250 санітарних лікарів. В 1910 
ропі кількість санепідемстанцій збіль
шилась до 850. В Кіровоірадсккій об
ласті в 1910 році діяло 32 сапепідсм- 
с гянаії.
МОЛОДІЙ радянській державі дісга- 

ласі» тяжка спадщина від царсько
го уряду. Тільки число тих, хто захво-

рів тифом за данини професора Л. Га- 
расевича зареєстровано до 25 мільйонів 
чоловік. По Єлисапетградщнці в 1920 
році було 626 випадків натуральної 
віспи, 7300 випадків тифу і 5355 випад
ків сипною тифу.

Зменшилось
кульозом. 
1923 року 
холери, 
віспи.

Багато сил доклали медпрацівники 
Кіровоградщиші, п тому числі лікарі 
епідеміології, бактеріології, санітарні 
лікарі в боротьбі з інфекційними за
хворюваннями. Порівняно з 1924-м ро
ком в 1971-му році захворюваннії к 
області зменшилось: коклюш — в 13.7 
рази, дифтерія не реєструвалась З 1965 
року.

і ТРУКТУРА санітарпо-епідеміоло- 
іїчиої служби в нашій країні по

стійно удосконалюється відповідно з 
вимогами життя, розвитку народного 
господарства країни. Ніші в республі
ці діють 107 сапенідемстанцій (тут — 
822 лабораторії), 
тисяч санітарних лікарів і понад 17,5 
тисячі середніх 
Кіревоградщині с одна обласна, три 
міських, 21 районна санепідемстанції.

З року в рік поліпшується матері
ально-технічна база санслідсмслужби, 
завдяки чому розширився об’єм 
ТсріОйОГІЧІІНХ досліджень більш, 
200 разів.

Від малочнсельнвх початкових 
ментів іромадської профілактики в 
дореволюційний період до створення 
державної санітарно-епідеміологічної 
організації — такий підсумок розвитку 
санітарної служби за 5У років.

П. БЕЛЕГА, 
головний епідеміолог обласно

го відділу охорони здоров’я.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ИЛ ПРОГРАМА. 9.45 — Для 
школярів. «Твори, видумуй, 
пробуй». (М). 10.15 — Худож
ній фільм «Поема двох 
сердець». (М). 11.50 — «П'яти
річка, рік другий». (М). 12.20
— Кольорове телебачення. На
родні артисти СРСР. (М). 12.56
— Кольоропс телебачення.
«Лсііла і її друзі». Телевізій
ний документальний фільм. 
(ЛІ). 13.20 — «Сільські жнива». 
(М). 17 .00 — До Дня працівни
ків лісу. «Достойні людської 
любові». (Львів). 17.35 — Те
лефільм «Портрет у червоному 
мармурі». (К). ІБ.ОО — Теле
журнал «Людина і закон». 
(Кіровоград). 18.30 — Для ді
тей. «Сонечко». (К). 19.05 — 
Кольорове телебачення. Телеві
зійний документальний фільм. 
(М). 20.15 — Міжнародний
турнір з хокся на приз газети 
«Радянський спорт»: 11СКА — 
«Торпедо» (М). Другий і тре
тій період». 21.45 — Програма 
«Час». (М). 22.15 — «Музична 
афіша». (ЛІ). 23.05 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30 — 
«Що таке природа?» Навчаль
на передача з природознав
ства для учнів 2-го класу. 
(Лі), ю.45 — «Російська, но
ші». (М). 17.30 — Кольорово
телебачення. Для школярів. 
«В кожному малюнку сонце». 
(ЛІ). 18.00 — Новини. (М).
18.10 — Кольорове телебачення 
Телевізійний художній фільм 
♦ Соло». (М). 18.35 — «Піснп-
72». (М). 19.05 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Вечір одноактних балетів.

(Довсцьк). 21.09 — «11» Добра-1 
ніч, діти!». (К). 21.15 — « ЇТМ£_ 
буна письменника». ВнСТуи 
В. Коротнча. (К). 21.45 — Приу 
грама «Час». (М). 22.15 —- Ху
дожній телефільм «Втікач»« 
(К). 2 3.00 — Вечірні нови
ни. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 15 • ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.85 —. 
Новини. (.’Л). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для школяріи« 
«В кожному малюнку сонце»« 
(ЛІ). 10.15 — Художній фільм 
«Туманна ніч». (Л">). 11.35. —
Кольорове телебачення. «Візе
рунки». (М). 12.05 — Прогрії- 
ма телевізійних документаль
них фільмів. (Лі). 13.55 —*
«хліб Сходу». (М). 16.20— На
вчальна передача з літератури 
для учнів 8-го класу. (Л4Е, 
17.00 — До 50-річчя утворенії« 
СРСР. Тслсфсстиваль майстрів 
мистецтв братніх республік, 
Казахська PCP, (Кіпосогоад): 
17.45 — Телефільм. (К-д). J8.Ü0 
— «Хроніка тижня». (Кіровр? 
град). 18.15 — До 50-річчя утіш; 
реніїя СРСР. Кінофестиваль 
науково - технічних фільмі«. 
(Кіровоград). 18.30 — -Увагаї 
Досвід». (Кіровоград). 19.00 —« 
«Союз нерушимий». Узбецька 
PCP. (ЛІ).’ 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
театр мініатюр «13 .сіільців». 
(М). 22.20 — Кольорове тс дебіт 
чения. «Вечірня музична иро- 
грама». (М), 22.50 — НогАзд 
нн. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 -Ц 
Для школярів. «Вогнище»« 
(М). 17.30 — «Об’єктив». (№). 
18.00 — Новини. (Л*>). 18.10 —! 
Для дітей. Телевізійний ляль
ковий фільм. (М). 18.30
«Охоронці тайги». До Дня 
працівників лісу. (М). 19.G0 >
Інформаційна програма, . «Віс
ті». (К). 10.30 — «Чиста кри
ниця». (Запоріжжя). 20.45 —, 
«На добраніч, діти!». , («)« 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній телефільм 
«Варчнва земля». 4 серія. (К)< 
22.35 — Вечірні новини, (К).

^Залишаюся в селі
(Закінчення).

куди вже там було до відпочинку, 
та її який тоді відпочинок... Хіба 
що раз в тиждень кіно в клубі 
демонструвалось. Нині механіза
ція в підмозі. На фермі—душова. 
Тепер і для відпочинку час знахо
диться. І відиочпгн можна хоро
ше. В тебе потяг до музики — 
будь ласка, є духовий оркестр. 
Кохаєшся в пісні — можеш спі
вати в хорі, створеному при Бу
днику культури. Також * діють 
гуртки танцювальний, драма піч
ний та художньою читання.

Пісепкяй ансамбль комсомоль
сько-молодіжної бригади доярок 
зайняв перше місце на обласному 
огляді художньої самодіяльності.

Кажуть, у сучасного покоління 
е чарівне слозо — навчання. Всі 
комсомольці та молодь села охоп
лені навчанням у системі політич
ної освіти і зоотехнії. 
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО 
такий девіз: кожному 
середню освіту. Більшість її здо

В комсо- 
колекгшіу 
члену —

було вже заочно, дехто продов
жує вчитися.
її ІДЕ правди діти, ще буває 

іноді: приїхав молодий спе
ціаліст в колгосп, а умови для ро
боти погані, тож і, дивись, як че
рез кілька місяців від нього й слід 
простиг...

Цього ж зж ніяк не скажеш 
про правління колгоспу «Мир». 
Так, для Леоніда Гіодуфалоза та 
Анатолія Пижаика виділові квар
тири. Для їх дружин віднайшла
ся робота за фахом. А це теж чи
мало значить.

Багато зроблено для молоді і на 
тракторній бригаді. Після закін
чення училища механізації одразу 
ж дається новий трактор. Зараз 
механізатор не працює зранку й 
до темна: чітко налагоджено дво
змінну роботу. Якщо вже зайшло 
про тракторну, то тут ніяк не 
можна хоч кілька слів не сказані 
про чудовий будинок механізато
рів. В ньому с все для відпочин
ку — ліжка, зал для засідань, 
бібліотеки, телевізор, шахи,

Т кГіг.Р давайте знову задамо 
* собі питания, що я па почат
ку розмови: «Чому молодь зал'.і- 
шає село?» Одних кличе роман
тика новобудов, іншим — до .впо
доби «міська» професія, треті — 
вирішили нродоижити навчання в 
інституті. 1 не цілком закономірно.

Думається, основне у вирішен
ні цієї проблеми в тому, щоб «зна
йшла себе» та молодь, котра 
справді любить і бажає пов’язати 
своє майбутнє з селом, і в кол
госпі «Мир» зроблено чимало для 
цього. Проте, як кажуть одна ла
стівка погоди не робить. Проблема 
залишається проблемою, і все зво
ди іься до єдиного — подолання 
відмінностей, між містом і селом. 
Саме про це з особливою увагою 
наголошується в програмі КПРС: 
«Ліквідація соціально-економіч
них і культурно-побутових відмін
ностей між містом і селом буче 
одним Із найбільших результатів 
будівництва комунізму».

О. МІ ЩЕН КО, 
студент Київського держуні
верситету.
Колгосп «Мир». 
Гаїївороаський район.

•МОЛОДОЙ КОЛІМ» НАР», орган Кярової раде «ого 
вбвон» ЛКСМУ, г, Киротоград,

3?6050 ГСП, Кіровоград-5С, вуп. Луначарсьного, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
гомельського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів 1 масово? роботи та інших відділів—2-45-36.

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

ИІСЬК Е П РО Ф ЕСІИ Н О-Т ЕХ 111Ч Н Е 
УЧИЛИЩЕ № 18, 

що діє на базі ордена Трудового Червоного Прапора 
тресту «Кременчукрудбуд» 

м. Комеомольська-!5а-Діііппі 
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ

НАБІР УЧНІВ
на 1972—1973 паичальнщ'і рік з таких спеціальнеєпеі),'; 

муляр-монтажіінк (строк навчання 2 роки)і 
штукатур-маляр (строк навчання 2 роки);
муляр (строк навчання 2 роки); 1
штукатур (строк навчання 1 рік) і 
маляр (строк ііавчаїщя І рік); 
лнцювальник-плитковик-мозаїчннк

ня 1 рік);
столяр-іесляр (строк навчання 2 роки); 
електрогазозварник (сірок навчання 2 роки); 
слюсар-саіітехнік (строк павчедпя 2 роки); 
армзтуробегоиувальник (строк навчання 2 роки)? 
nnnitnnr.it,. . .................... .. товарів (строк навчанняпродавець продовольчих 

1 рік).
Приймаються юнаки та 

класів, віком 15—25 років.
Зараховані до училища забсзпечуюті.сп безплат

ним гуртожитком, святковим та робочим обмундиру
ванням, триразовим харчуваїшям.

Час навчання в училищі зараховується в загальний 
трудовий стаж. Ті, хто закінчить училище з відзна
кою, направляються на навчання о Харківський ін
дустріальний технікум,

Учні мають можливість здобути середню освіту, 
навчаючись у вечірній школі. Під час виробничої 
практик11 учні одержують заробіиііо плату в розмірі 
33 /о від загальної суми. Випускникам надається 
відпустка за рахунок підприємства, згідно законопо
ложення, гуртожиток і робота во спеціальності згід
но даного розряду.

Для вступу в училище слід подати документи, за
значені в довіднику.

Прийом документів до 1 жовтня
Адреса училища: Полтавська 

мольськ, вул. Молодіжна, 1, МПТУ

1972 року.
обл., м. KotocO 
№ 18.
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