
СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
На адресу Центрального Комітету КПРС надійшли численні листи і телеграми 

від радянських людей і цілих трудових колективів, а також від братніх партій зару
біжний країн, від державних діячів і окремих громадян з усіх континентів. У цих 
дружніх посланнях дається висока оцінка курсу нашої партії і держави на міжнарод
ній арені, схвалюються вжиті ними заходи, спрямовані на дальшу розрядку напруже
ності і зміцнення загального миру. Теплі вітальні слова адресуються при цьому і на 
мою особисту адресу, зокрема, у зв'язку з присудженням мені міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру між народами».

Висловлюючи від імені Центрального Комітету КПРС і від себе особисто сердеч
ну і глибоку подяку за прислані привітання і поздоровлення, хотів би підкреслити, на
самперед, що безперечні" успіхи радянської зовнішньої політики — це плід діяльності 
всієї нашої партії, результат героїчної праці і боротьби всього нашого народу.

Основи нашої соціалістичної справді мирної і послідовно демократичної зовніш-. 
ньої політики були закладені великим Леніним. Ми, радянські комуністи, бачимо в ле
нінських ідеях, у вироблених ним принципах надійну провідну нитку. Вірність цим 
принципам, їх творчий розвиток і застосування становлять невичерпне джерело сили 
нашого зовнішньополітичного курсу.

Друге надзвичайно важливе джерело цієї сили — повна відповідність цілей наш.а 
політики інтересам радянського народу і неподільна підтримка всіх наших зовнішньо
політичних акцій радянськими людьми, яка звідси випливає. Незабутні подвиги тих, 
хто брав Зимовий палац, і тих, хто відстоював завоювання революції у роки Вітчиз
няної війни, героїчна творча праця ударників перших п'ятирічок і звершення героїв 
сьогоднішньої мирної битви за комунізм — ось що створило нездоланну могутність 
нашої держави, ось що забезпечило непохитний авторитет нашої зовнішньої політики.

Приємно відзначити, що принципи і практичні діла нашої міжнародної політики 
дістають дедалі більшу підтримку також з боку миролюбної громадськості інших кра
їн. Вона, ця підтримка, є ще одним свідченням правильності курсу нашого XXIV, 
з'їзду, наших конкретних дій в ім’я здійснення прийнятої ним Програми миру, важли
вим джерелом впевненості в тому, що поставлені в цій програмі цілі будуть досягнуті.

Від імені Центрального Комітету КПРС; Політбюро ЦК хотів би запевнити, що 
ми будемо і далі послідовно і неухильно проводити в життя принциповий класовім 
курс, визначений Програмою партії, рішеннями її з’їздів, зовнішньополітичну лінію 
па захист і зміцнення миру, па створення найкращих міжнародних умов для будівни
цтва комуністичного суспільства. У цьому ми бачимо свій революційний обов’язок 
перед радянським народом, перед трудящими всіх країн..
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Пленум Кіровоградського 
обкому ЛКС1У
^6 вересня відбувся пленум обкому ЛКСМУ,

Пленум розглянув питання:
1. «Про дальше поліпшення діяльності комсомоль

ських організацій області по підвищенню політичного, 
зегальноосвітнього, культурного та технічного рівня мо
лоді в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС»

2. «Про завдання комсомольських організацій області 
по дальшому розвитку руху «Комсомол — сільській 
школі».

З доповіддю на пленумі виступив перший секретар 
обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому комсомолу М. Скг.яни- 
ченко, пропагандист гуртка комсомольської політосвіти 
Бобринецького автотранспортного підприєл\ства № 10031 
В. Ф. Воленко, перший секретар Долинського РК 
ЛКСМУ В. Дикий, завідуюча читальним залом Піщано- 
брідської бібліотеки Добровеличківського району 
Ю. Дорошина, перший секретар Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ В. М’яснянкін, старша піонервожвта 
Павлиської СШ Онуфріївського району С. Кравченко, 
голова облкомітету по фізичній культурі і спорту В. А. 
Жученко, старший конверторний плавильного цеху По- 

^^зького нікелевого заводу А. Котовський, електрик 
Світловодського виробничого об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» М. Лобанов, заступник прокурора об
ласті Г. Г. Чорноволов.

В обговореному питанні пленум прийняв розгорнуту 
постанову.

Учасники пленуму заслухали інформацію секретаря 
обкому ЛКСМУ Л. Неруш.

В цьому питанні було затверджено заходи.
Пленум розглянув організаційні питання.
В зв’язку з виїздом на навчання до ВПШ при ЦК 

КГ1РС пленум увільнив М. П. Громового від обов’язків 
другого секретаря та вивів зі складу членів бюро обко
му ЛКСМУ.

Другим секретарем обкому комсомолу обрано А. О. 
Нсвицького.

В зв’язку з переходом на фізкультурну роботу пле
нум увільнив О. К. Касьяненка від обов’язків завідуючо
го відділом оборонної і спортивно-масової роботи. В 

„.утя'язку з переходом на партійну роботу пленум увіль- 
> пив і. М. Шапопаленка від обов'язків завідуючого від

ділом студентської, шкільної молоді та піонерів.
В роботі пленуму взяли участь завідуючий відділом 

пропаганди і агітації обкому Компартії України І. П. 
Оліфіренко, відпов'дальний організатор ЦК ВЛКСМ 
Б. Л. Юлінцев, заступник завідуючого відділом комсо
мольських організацій ЦК ЛКСМУ П. П. Якубенко, від
повідальний організатор ЦК ЛКСМУ Л. Ф. Моруга.

(Звіт про пленум — на 2-й стор.).

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок і ЦК 
ВЛКСМ визнали переможцем Всесоюзного соціалістич
ного змагання за збільшення виробництва І заготівель 
продуктів тваринництва в зимовий період 1972—1973 
років і присудили Червоний прапор з врученням гро
шової премії колективу тваринників Маловисківського 
району.

Значних успіхів у цей період добилися доярки ком
сомольсько-молодіжної ферми № 1 колгоспу «Перше 
травня». Ферму визнано переможцем у соціалістично
му змаганні МТФ району. їй вручено почесну грамоту 
райкому партії, грамоту, перехідний червоний вимпел 
райкому ЛКСМУ. І нині члени комсомольсько-молодіж
ної очолюють соціалістичне змагання тваринників ра
йону. Біля райкому партії на їх честь піднято прапор.

гр О БУВ звичайний лип- 
■* невий день. Дівчата 
закінчували обідне доїн
ня. Як раптом секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу Олена Соло
вйова сповістила, що від
будуться збори. Для нас 
то було ніби грім серед 
ясного неба. Не те, щоб 
ми не надіялись перемог
ти, у соціалістичному зма
ганні серед МТФ району, 
а якось вже несподівано 
це відбулося. Моїх подруг 
вітали з перемогою, вру
чили почесну грамоту 
райкому партії, грамоту, 
перехідний вимпел ПС 
ЛКСМУ,

Раділи й за всіх доярок 
господарства, бо вони до
тримали слова, перевико
нали соціалістичне зобо
в’язання. Колгосп виборов 
перше місце в районі і 
вже пізніше, на районно
му святі тваринників гос
подарству вручили пере
хідний Червоний прапор 
райкому КП України.

Після того минули ще 
два місяці. Темпи роботи 
такі ж високі. За вісім 
місяців ми надоїли по 
фермі на кожну корову

по 2522 кілограми моло- 
на. Із 24 груп корів най
менший надій — по 2018 
кілограмів молока на 
кожну корову. А молоді 
доярки Валентина Єпише- 
ва, Ніна Гадюкова, Євге
нія Колодєєва підійшли 
до 2800-кілограмового 
рубежу.

Включившись у боро
тьбу за приз «МК» «Пер
шій тритисячний Кірово- 
градщини» ми, перш за 
все, вирішили добитися 
високої якості продукції.

У Центральному Комітеті КП України
ЦК Компартії України схвалив іні

ціативу механіза горів-буряководів, 
працівників цукрових заводів та ав
тотранспортних підприємств Вінниць
кої області, які звернулись до всіх бу- 
ряководів, автомобілістів і працівни
ків цукрової промисловості країни із 
закликом швидко і без втрат зібрати 
цукрові буряки, своєчасно їх вивезти 
і переробити.

Схвалено також ініціативу кукуруд- 
зо воді в Ізмаїльського району Одесь
кої області, які виростили високий 
урожай і вирішили за 25 робочих днів 
без втрат зібрати кукурудзу на зерно.

Обкомам і райкомам партії, облви
конкомам 1 райвиконкомам, господар«, 
ськнм органам доручено широко роз» 
повсюцити цінні починання вінницьких 
буряководів та ізмаїльських кукуруд- 
зоводів, ь

У Президії Верховної Ради СРСР
За великі успіхи, досягнуті у Всесо

юзному соціалістичному змаганні, і ви
явлену трудову доблесть у виконанні 
взятих зобов'язань по збільшенню ви
робництва і заготівель продуктів тва
ринництва у зимовий період 1972— 
1973 рр. 28 дояркам країни присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці з

врученням ордена Леніна і золотої 
медалі «Серп і молот».

В тому числі по Кіровоградській об* 
ласті;

Осніговській Надії Петрівні — дояр« 
ці колгоспу «Комуніст» Новомиргоч 
родського району

Комсомолка Валентина ЄПИ- 
ШЕВЛ (фото вгорі).

На фото внизу — члени ком
сомольсько - молодіжної фер
ми колгоспу «Перше травня», 
які в боротьбі за приз «Пер
шій тритисячний! Кіровоград- 
щннії» добилися високих ре
зультатів. Зліва направо — 
М. ШАМАРННЛ* 3. НОВИКО
ВА, В. НОВИКОВА, Н. ГЛДЮ- 
КОВА, Н. ДМИТР1ЄВЛ, 
М. МИРОШНИЧЕНКО, є. ко- 
Л ОД ЄЄ В А.

тритисячний/
К/Р080ГРЛШЦИНИ

Фото Ю. ЛІВгЧШНИКОВЛ.

П Р АПОР-М АЛОВИСКІВЦЯМ
Раніше бувало, здавали 
молоко і другого, і тре
тього класу. І нікого це 
не дивувало. Та ось по
чали робити так, як ви
рішили на комсомольсь
ких зборах: на стенді 
проставляли не тільки 
кількість надоєного дояр
кою за день молока, а й 
доведений їй план, жир
ність молока, аналіз не 
механічне забруднення.

Боротьба за якість 

(Закінчення на 2-й стор.)
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Ч КОгJl11'— пел КОМІТЄТУ ком*
** сомолу вручаютьМАЛОВИСКІВЦЯМ

КОВЦІ.

(Закінчення), 
продукції, те, що ми 
кожного дня знаємо свої 
планові завдання допома
гає нам у роботі. Ми ре
гулярно випускаємо лис
тівки «КП», листок «Сьо
годні попереду». Підсум
ки змагання за декаду 
підбиваємо дещо інакше, 
ніж на фермах сусідніх 
господарств. Перемагає 
той, хто добивається най
більшого приросту моло
ка в порівнянні з попе
редньою декадою. Тобто 
змагання ведемо так, 
що кожен намагається 
добитися і високих при
ростів молока за декаду, 
і високих надоїв за квар
тал, півріччя. Премії, пе
рехідний червоний вим-

Йде друга половина 
третього, вирішального 
року п’ятирічки. Ми ро
зуміємо, що в цей пері
од ще І ще раз треба 
підвищити ритм роботи, 
що своєю ударною пра
цею ми втілюємо у жит
тя накреслення XXIV з’їз
ду КПРС. Тож, закликає
мо усіх молодих доярок 
Кіровоградщини: вище
прапор соціалістичного 
змагання, дамо країні 
більше продуктів тварин
ництва!

Катерина МАСЛОВА, 
групкомсорг ком-

На .МорозНіському вуглерозрізі сумлінно трудяться слюса- 
рі-комсомольці Микола ЛОДИЧЕНКО та Віктор НОВИКОВ, 
їм довірено обслуговувати гірничо-транспортні машини І ме
ханізми роторного екскаватора — господарство унікальної 
машини вугільної промисловості. Роботою хлопців товариші 
по праці задоволені. У зразковому порядку сьогодні техні
ка, довірена Миколі та Віктору.

Фото К. КОНСТАНТИНОВА.

сомольсько - моло
діжної ферми № І 
колгоспу «Перше 
травня» Маловисків- 
ського району.

ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ 
УДАРНА ПРАЦЯ МОЛОДИХ

<й> г

ЗАПОРУКА—ЗНАННЯ
З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ЛКСМУ
— Незвичайним для всіх нас є 

нинішній рік, — відзначає допові
дач, — перший секретар обкому 
ЛКСМУ М, Г. Гайдамака, — Ніколи 
раніше наша країна не вирішувала 
грандіозних завдань 
комунізму в таких

Цього року шість міся
ців підряд перехідний 
зимпел комітету комсомо
лу заводу радіовиробіз 
«Переможцю у соціаліс
тичному змаганні» збері
гав постійну «прописку». У 
суперництві серед семи 
комсомольсько - м о л о - 
діжних колективів під
приємств його виборюва
ла бригада Світлани Пахо- 
моаої.

Колектив - переможець
— це 19 молодих вироб
ничників, з яких 15 — чле
ни ВЛКСМ. Разом юнаки і 
дівчата працюють з трав
ня 1972 року. Нині перед 
ними ціль — вибороти 
звання бригади комуніс
тичної праці.

Передумови для цього 
€. Щомісячний виробіток 
тут становить 150 процен
тів, чотири члени бригади
— Світлана Пахомова, Во
лодимир Береза, Стані
слав Тоток і Людмила Га-

ленко видають продукцію 
з особистим клеймом яко
сті.

Всі
ють
ня.

юнаки і дівчата ма- 
громадські доручен- 
На

зборах вирішуються зло
боденні
живуть молоді робітники 
і лоза цехом: у бригаді 
чимало 
яльних 
лектив 
значок ГПО.

Річний план комсомоль- 
СЬКО - МОЛОДІЖНИМ колек- 
тив зобов'язався викона
ти до 26 грудня. Проте 
сьогоднішні темпи роботи 
дають підстави сподівати
ся, що зобов'язання буде 
значно перевиконане.

В. ЧУЩЕВ, 
слухач університету 
громадських профе
сій Кіровоградсько
го будівельного тех

нікуму.

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

питання. Цікаво

хороших самоді- 
артистів, весь ко- 
здав норми на

ірОДОМ він зі станції Чупріяиовкп, що 
д в Калікінській області. Вчився у 
школі, працював на залізниці. А потім 
— армія. Не DCTiir відслужити і року, 
як почалась війна. З перших днів Віктор 
був на фронті. В багатьох боях брав 
участь молодий воїн. Нескінченні фрон
тові дороги привели його на Україну, в 
степову Кіровоградіцину.

В 1944 році молодший лейтенант Акі- 
мов служив в 67-й бригаді 5-го гвардій
ського механізованого корпусу. Якраз 

; його 83-ій полк був використаний для 
розвитку успіху і прориву оборони про
тивника.

Танк, яким командував Віктор, йшов 
у передовому підрозділі. 10 січня під

будівництва 
сприятливих 

умовах послаблення міжнародної 
напруженреті, яке стало можливим 
завдяки мудрій політиці нашої ле
нінської партії, її Центрального Ко
мітету, невтомній діяльності Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва.

Гідний внесок у скарбницю тре
тього, вирішального зробила мо
лодь орденоносної Кіровоградщи
ни. 139 комсомольсько-молодіжних 
колективів промисловості, тран
спорту та будівництва достроково 
виконали свої плани восьми міся
ців. В гарячу пору жнив на полях 

області працювало 240 комсомоль
сько-молодіжних комбайнових екі
пажів. Бригада Василя Лузанівсько- 
го з колгоспу «Жовтень» Новомир- 
городського району (групкомсорг 
А. Жижченко) виростила й зібрала 
з кожного гектара своїх полів по 
50,5 центнера озимої пшениці.

Напружена сільськогосподарська 
пора продовжується. Збіг осінніх 
польових робіт — збирання пізніх 
зернових і технічних культур, сівба 
озимих, підготовка площ під весня
ну сівбу, заготівля кормів — вима
гає від обласної комсомольської 
організації повсякденної, копітко" 
організаторської роботи, нових зу
силь по ідейно-політичному і тру
довому вихованню молоді.

І справа саме ідейного загарту
вання, боротьби за знання молоді 
завжди має ідеологічно забезпечу
вати широку участь юнаків і дівчат 
у звершенні трудових планів нашої 
Радянської Батьківщини.

Йдучи назустріч знаменній даті 
— 50-річчя присвоєння комсомоло
ві імені В. І. Леніна, комітети 
повинні зосередити головну ува
гу на здійсненні головного завдан
ня, визначеного XXIV з’їздом 
КПРС, виконанні ленінського запо
віту — вчитись комунізму, зміст 
якого для сьогоднішнього молодо
го покоління з вичерпною ясністю і 
глибиною розкрито в промові Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. 

чБрежнєзз на урочистому Пленумі 
ЦК ВЛКСМ, присвяченому 50-річчю 
Ленінського комсомолу, доповіді 
«Про 50-річчя СРСР».

Це означає, що обласна комсо
мольська організація повинна й на
далі невпинно поліпшувати свою ді- 
гльність по підвищенню політично
го, загальноосвітнього, культурного 
та технічного рівня юнаків і дівчат, 
щоб прийти до свого великого свя
та з новими досягненнями в спразі 
комуністичного виховання МОЛОД’.

-ле- 
світогляду радянсь- 

підвищення рівня

ЛкОРМУВАННЯ марксистсько-: 
нінського світогляду радянс 

кої молоді, 
політичних знань створює духовні 
передумови для високопродуктив
ної праці і активної громадської ді
яльності, допомагає глибоко пізна
ти закономірності суспільного роз
витку, зміст здійснюваних Комуніс
тичною партією політичних і соці
ально-економічних перетворень, 
свідомо визначити своє місце в ко
муністичному будівництві.

За останні п'ять років в області 
склалась чітка система політичної 
освіти молоді, побудована на враху
ванні загальноосвітнього рівня, тео
ретичної підготовки юнаків і дів
чат. Нині кожен другий комсомо
лець, що працює, навчається в си
стемі політичної освіти. А всього 
загальноосвітній і політичний рі
вень підвищують 72 тисячі молодих 
людей, зайнятих у трудовій сфері.

!І

Збагаченню змісту політичного на
вчання, підвищенню його ідейно- 
теоретичного рівня, зв язку теорії 
з практикою комуністичного бу
дівництва сприяли в минулому на
вчальному році вивчення доповіді 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва «Про п ятдесятиріч- 
чя Союзу PCP», матеріалів грудне
вого (1972 р.) та квітневого (1973 р.) 
Пленумів ЦК КПРС, участь комсо
мольців і молоді у Всесоюзному 
фестивалі радянської молоді, у Ле
нінському заліку «Рішення XXIV 
з'їзду КПРС — в життя!», прове
денні Ленінських уроків.

Значна увага в області приділяє
ться пропаганді економічних знань 
серед молоді. Тільки в минулому 
навчальному році понад 12 тисяч 
юнаків і дівчат вивчали ochodm еко
номіки в 438 гуртках. В більшості 
цих гуртків навчання носить діло
вий, конкретний характер, допома
гає виховувати у слухачів свідому 
дисципліну, прагнення до економії 
і бережливості, почуття господаря 
свого підприємства, колгоспу, рад
госпу.

Кращі комсомольські пропаган
дисти області, підхопили почин про
пагандистів Московського електро
механічного заводу: «Знання, ідей
ну переконаність, організаторський 
талант — на службу п’ятирічці». 
/■СЬОГОДНІ немає необхідності переко- 

кувати, що оцінку діяльності комсо
мольської організації, гуртка і пропаган
диста не можна давати лише по високо
му відвідуванню і активності на занят
тях слухачів. Це, ввичайно, важливі по
казники, але основним коефіцієнтом ко
рисної дії є громадсько-політична і ви
робнича активність слухачів, зростання 
їх моральних якостей, висока свідомість. 
Члени комсомольсько-молодіжного колек
тиву автогаражу колгоспу імені Каліиіна 
Новгородк’вського району — слухачі 
гуртка «Основи економічних знань». Свої 
змінні завдання виконують на 130—140 
процентів, бережливо ставляться до тех
ніки. В колективі немає правопорушень. 
Водії-комсомольці Григорій Горбенко, 
Микола Мишко, Леонід Григір попереду 
у соціалістичному змаганні серед моло
дих водіїв району.

Тому доповідач спиняється на 
значних недоліках, які заважають 
піднесенню ефективності політичної 
освіти молоді. Це можна сказати 
про Ульяновський та Світловодсь- 
кий райони, де комсомольські ко
мітети слабо дбають про політичне 
загартування юнаків і дівчат.

Є факти, коли гуртки розпадаються. В 
колгоспах імені Орджонікідзс, імені Ле
ніна, Імені Щорса Ульяновського району 
не проведено жодного заняття із стопро
центним відвідуванням.

Немало належить зробити і для поліп
шення якісного складу пропагандистів, 
їх підготовки. Високою залишається їх 
змінність в м. Кіровограді, Бобринсцько- 
му, Новоархангсльському, Пстріпському 
районах.

Ми — на порозі нового навчаль
ного року в системі комсомольсь
кої політосз:ти. Завдання перед 
комсомольськими організаціями 
стоять відповідальні.

ДАЛІ доповідач спиняється на 
завданнях лекційної пропаган

ди, роботі клубів і бібліотек по ко
муністичному вихованню юної змі
ни.

СьоюдиІ в області діє 640 клубів і бу
динків культури, понад 700 бібліотек. 
Наша область з успіхом виступила о 
Киспі Із звітним концертом, присвяченим 
50-річчю утворення СРСР. У фестивалі 
самодіяльного мистецтва, присвяченому 
цій знаменній даті. 73 колективам І ок
ремим виконавцям присвоєне почесне 
звання лауреатів.

Незважаючи на те, що з кожним ро
ком розвивається мережа культосвітніх 
закладів, зміцнюється Ті матеріальна 
база, робота u багатьох з них залишає
ться незадовільною. Окремі міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ усунулись від проведен
ня вечорів, копіткої роботи з кадрами 
культпрацівників. В ряді сільських клу
бів Онуфріївського району протягом 
першою півріччя ге організовано жодно
го масового заходу, не проводилось ве
чорів, усних журналів, диспутів. Комсо
мольці і молодь окремих сіл Доброве- 
лнчківськогс, Голованівського, Нопомнп. 
городського районів скаржаться на нудь-

гу, на тс, що організація доз сіл ля моло
ді нікого не турбує. Проте, зауважує 
М. г. Гайдамака, змістовна робота 
клубі у великій мірі залежить і від са- 
мої молоді, від її ініціативи. • 
ГОВОРЯЧИ про завдання коміте- 

тетів і первинних організацій у 
справі дальшого поліпшення за
гальноосвітнього різня молоді, 
М. Г. Гайдамака підкреслює, що ви
ховання нової людини, всебічно, 
гармонійно розвиненої, озброєної 
глибокими і міцними знаннями, — 
це наше виконання програмної ви
моги партії.

Особливої уваги вимагає навчан
ня і виховання молоді, яка здобу
ває освіту заочно, навчається в шко
лах робітничої молоді. Виконання 
Постанови ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про завершення перехо
ду до загальної середньої освіти 
молоді і дальший розвиток загаль
ноосвітньої школи характеризуєть
ся в області дальшим розповсюд
женням руху «Кожному молодому^ 
трудівникові — середню освіту». В 
області налічується понад 20 тисяч 
чоловік у віці 16—29 рокій, які не 
мають закінченої середньої освіїи,« 
до цього часу ніде не навчались, в 
тому числі 4 тисячі осіб, які не ма
ють закінченої восьмирічної освіти.

Слабо ще діють комітети комсомолу в 
сфері контролю за відвідуванням молод
дю занять у школах робітничої і сільсь
кої молоді. 1 складається невтішна кар
тина. Плани набору ми викопуємо, а зі- 
кінчують навчальний рік далеко не ссі 
учні. Відсів зі шкіл робітничої І сільсь
кої молоді, наприклад, у * цьому році 
складає 6 процентів від загального чис
ла працюючої молоді, що назнається. 
ДОПОВІДАЧ докладно спиняєть

ся на питаннях участі комсо
мольців і молоді в технічному про
гресі, роботі професійно-технічних.^, 
училищ.

Понад 7 тисяч учнів профтехучилищ об
ласті ВКЛЮЧі лиея в рух «Сьогодні від
мінник навчання, завтра —'ЗГйЛрниЕ ко
муністичної праці». Але поряд із успіха
ми е факти, коли комітети крякомолу ма
ло що роблять для залучення молоді в 
систему професійно-технічної освіти. Нас 
дуже турбує І те, що з 2180 випускників 
сільських профтехучилищ минулого року, 
кожний сьомий залишив роботу без по
важних иричин.

Комітетам комсомолу необхідно 
більше звернути уваги на трудо- 
влаштування випускників, проявити 
в цій справі ініціативу, наполегли
вість і принциповість, налагодити 
тісний зв’язок з усіма зацікавлени
ми організаціями і спільно з ними 
позбутися ПЛИННОСТІ молодих кад
рів.
ВИСОКІЙ меті виховання: у моло

дої людини любові до обраної 
професії, почуття гордості за на
лежність до славетної арЖії радян
ських трудівників служать і кон
курси професійної майстерно*’?^ 
які набули широкої популярності 
серед молоді.

Тільки протягом минулого року в об
ласті було проведено конкурси молодик 
орачів. Добое було організовано прове
дення ко-"уп~ів Олександрійським міськ
комом ЛКСМУ. В них взяло участь 709 
молодих випоГіничникІв різних профегНі. 
В процесі нпнк»пс|в 500 з них підлишнло 
свою кваліфікацію.

Найбільш активного вияву боро
тьба молоді за підвищення свого 
технічного рівня набуває в умовах 
розгорнутого соціалістичного зма
гання, — говорить на закінчення 
М Г. Гайдамака. Нині таке змаган
ня молоді за успішне виконання 
планів третього, вирішального року 
п'ятирічки триває в усіх гьпузях на
родного господарства області.

У пи-туаах М. СКЛЯНИЧЕНКА. В. Ф. 
ВОЛЕНКА. Ю. ДОРОШИНОІ, М. ЛО
БАНОВА на конкретних прикладах під
креслювалась думка про те. що ефектив
ність політичної освіти — це виконання 
всіх її вимог, а не у<-піх якогось одного 
заходу. В. М'ЯСНЯНКІН. В. ДИКИГи 
С. КРАВЧЕНКО присвятили свої вистиг 
пи питанню професійного та загально©^ 
вітнього навчання юнаків і дівчат, ролі 
в цій сппаві первинних комсомольських 
організацій,

Про дальше поліпшення справи куль
турного виховання, пповедення дозвітяя 
молоді говорили на пленумі 10. ДОРО
ШИНА. В. А. ЖУЧЕНКО. Г. Г. ЧОРНО- 
ВОЛ, А. КОТОВСЬКНЙ та інші.

--------- — ЗАВТРА-ДЕНЬ ТАНКІСТА —------ - ---------- --

...І ПАЛАЛИ ХРЕСТАТІ ПТАХИ
ЇЙЯ

час бою за Малу Виску Акімов отримав 
наказ атакувати фашистський аерод
ром. Допомогли місцеві жителі. Робіт
ниця цукрового заводу Кальпоока доб
ре знала розташування ворожого аерод
рому. Вона вказала радянським танкіс
там наикоротшу дорогу до важливих 
об'єктів. Акімов повів машину на ціль. 
По шляху до аеродрому екіпаж радян
ського танка гусеницями розчавив ПО; 
над 20 гітлерівських автомашин, а вог
нем своєї гармати і кулеметів знищив 
майже роту солдатів І офіцерів ворога.

На великій швидкості танк першим увір
вався на аеродром. Не давши фашистам 
отямитися від несподіваного удару, 
Акімов вивів з ладу три зенітних уста
новки та 12 бойових літаків.

Не зменшуючи темпу, танк мужнього 
офіцера прорвався в тнл ворогу і досяг 
залізничної станції. Тут зосереджува
лась велика иількість фашистської тех
ніки, ешелони зі зброєю та продоволь
ством. Екіпаж Акімова сипав вогнем, 
знищуючи живу силу і техніку ворога.

У цьому бою молодший лейтенант

був іяжко поранений в го
лову, але продовжував би
ти фашистів. Ворогу було 
нанесено нечуваного удару.

Так російський хлопець здійснив ге
ройський подвиг на землі Кіровоград- 
щинн.

За зразкове виконання бойових зав
дань у глибокому тилу ворога комуністу 
Віктору Акімову 10 березня 1944 року 
було присвоєно 
ського Союзу.

звання Героя Радян-

Ю. МАТІВОС,. 
пропаганди обласної 
товариства охорони

зав. бюро
організації ___ ______ ,
пам'ятників Історії і культури,



S вересня 1913 роки

ЗАВЖДИ
РАЗОМ

ЯКплодотвориішик у НОВІЙ 
широко розгорнулось <

Цей рік _
і історії країни. У Болгарії 
соціалістичне будівництво.

Ч А СВОЮ 13-вікову історію болгарський народ 
пережив иагато. пройшов через горнило кіль

кох соціальних революцій. Найзначнішою із них за 
розмахом і за значенням для долі нації буїа со
ціалістична революція 1944 року.

Наші партія і уряд регулярно звітують перед 
народом про Те. щ:) зроблено, накреслюють перспек
тиви на майбутнє. І кожного разу протягом 29 ро
ків ми констатувати неухильний прогрес Болгарії 
у створенні соціалістичного суспільства, у розвитку 
економіки, культури,, соціальних відносин. Коли ми 
говоримо Про величезні успіхи нашої оновленої 
Батьківщини, то на основі нових фактів стверджує
мо об єктивну закономірність: соціалізм — дина

мічний розвиток суспільст
ва, яке переважає усі по
передні формації як за 
своєю соціально » політич
ною організацією, так і за 
темпами розвитку.

У болгарського народу є 
всі умови для того, щоб із 
особливою радістю і вдо
воленням відзначити 29 
роковини своєї революції. 

Цей рік — один із най-

І

широко розгорнулось соціалістичне будівництво. 
Виростають такі гіганти, як комплекси електростан
ції! сБобов~ дол» і «Сестрнмо», хімічні комбінати в 
Девненськіи низовині, атомна електростанція та ба
гато інших.

Наша республіка взяла активну участь у рішен
ні значних питань сучасного світу, внесла свій 
вклад у розрядку політичного клімату на Балканах 
і У всьому світі і таким чином ще більше зміцнили 
свій міжнародний авторитет.

Роки, які минули з дня перемоги соціалістичної 
революції, розкрили глибокий гуманізм політики на
шої Комуністичної партії, чітко сформульований у 
положеннях Програми БК.П: «Все на благо людини, 
все в ім'я людини».

Величезні завоювання, з якими наш народ прий
шов до 29 річниці революції, були досягнуті у тіс
ній дружбі з народами інших соціалістичних країн. 
Вони — частина загальних успіхіо світової соціа
лістичної системи. Дострокове виконання завдань 
шостої п'ятирічки відкриє нові, ще кращі перспек
тиви для будівництва у нас розвинутого соціалістич
ного суспільства.

Відзначаючи 29 рсковшш перемоги соціалістич
ної революції, болгарський народ виражає глибокі 
почуття подяки великому радянському народові, 
ного Комуністичній партії. Ми дуже добре розуміє
мо, що без Радянського Союзу, перемога 9 Вересня 
була б неможливою, що всіх своїх успіхів ми до
сягла завдяки міцній дружбі з радянськими бра
тами. «Як при встановлена? головного історичного 
завдання нинішнього етапу і теоретичного розроб
лення комплексу проблем, пов’язаних із розвитком 
соціалістичного суспільства, так і на практиці його 
будівництва наша партія спиралась ■ Спирається на 
ленінське вчення та на історичний досвід КПРС, 
Союзу PCP, де це суспільство реально існує 
і є прикладом для Інших країн світової соціалістич
ної співдружності... Ми, болгарські комуністи, бол
гарські трудящі, болгарський народ пишаємось тим, 
що з першого дня Жовтневої резолюції вірили у 
Радянський Союз, любили Радянський Союз, були 
на його боці у всі часи і за будь-яких обставин, — 
відзначав Перший секретар ЦК БКП, Голова Дер
жавної ради НРБ Т. Живков у своєму виступі на 
мітингу трудящих Софії, присвяченому візиту до 
Болгарії члена Політбюро ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР М. В. Підгоряого.

З почуттям радості і оптимізму наша республіка 
вступає у ювілейний 30-й рік перемоги Дев’ятого 
вересня. Болгарський народ впевнений у своїх си
лах, повний рішучості добитись нових перемог у бо
ротьбі за торжество комуністичного ідеалу.

Борис ПЕТКОВ, 
голозний редактор щотижневика еПоглед».

А ПН.

„молодий КОМУНАР“ З стор.

ВЕРЕСНЯ - НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО БОЛГАРІЇ - ДЕНЬ СВОБОДИ

БРАТЕРСТВА
Э РОСТАЄ інтерес шко- 
** лярів нашої області 
до Болгарії. Багато дру
зів мають вони у Країні 
троянд,

Обласна бібліотека 
імені Гайдара пропонує 
своїм читачам різнома
нітні книги, що допомо
жуть вивчати Болгарію. 
Книга В. Пугкіної опові
дає, наприклад, про те, 
як була створена ліо-

СПРАВИ, 
„СЕПТЕВРІЙЧЕ“?

одна 
кни-

нерська організація 
«Сепхеврійче».

Роман болгарського 
письменника Любена 
Станева «Засніжений 
міст», присвячений гейл- 
цігським подіям, 
з найулюбленіших
жек про Г. Димитрова.

Сторінки повісті Гри
горія Карастояноза пе
реносять нас до ’сторич
них подій 70-х років 
XIX століття— героїчної 
боротьби болгаоської о 
народу проти турецьких 
завойовників, про допо
могу російського наро
ду

Для дітей соо?днього 
оіку пропонуємо нове 
видання відомого рома
ну класика болгарсачої 
літератури Елінз Пеліна 
«Ян Бібілн», «Незгоди 
одного хлопчика» — так 
називається книга відо
мого болгарського пись
менника Іончо Белова, 
лауреата Дчмитроось- 
кої премії, ш.о взійшла 
до золотого фонду бол
гарської дитячої літера
тури?

Чудовий майстер сло- 
□а, знавець і цінитель 
своєрідної краси бол
гарської природи, гре- 
красний художник рідно
го пейзажу — видат
ний болгарський пись
менник Еміліан Станєв.

Вперше російською 
мовою вийшла книга, 
яка знайомить наших 
читачів із болгарською 
прозою і поезією 
менників трьох 
лінь. Називається 
«Перша дружба».

Л. КВАЧ, 
бібліограф бібліоте
ки імені Гайдара.

пнсь- 
поко- 
вона

З КОЖНИМ РОКОМ В БОЛГАРИ СТВОРЮЮТЬСЯ ВСЕ КРАЩІ І КРАЩІ УМОВ!! 
ДЛЯ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ, ТУРБОТА ПРО ОСВІТУ мило» 
ДІ СТАЛА СПРАВОЮ ДЕРЖАВНОЇ ВАГИ. .

НА ЗНІМКУ: НОВА ШКОЛА В СЕЛІ КРАСЕН» о.* ‘
Фото нашого позаштатного фотокореспондента А. Б>Ді ЛАТЬЄВА.

я в братів своїх.

В
ДОБРУДЖІ
Мені тут все

нагадує Вітчизну: 
Троянд барвистих 

пахощі і квіт,
І сяйво зоряне

в годину пізню. 
Й легке хитання 

яблуневих віт,

І гук гудків, 
що кличуть до заводу, 
І у спецівках синіх 

трударі, 
Дівчата й хлопці, 

чарівні на вроду, 
невгамовні, 

дружні школярі.
І

І людські імена,
і навіть назви вулиць, 
шрифт газет,

і юний спів та сміх...
І я, з Дніпрових 

берегів прибулець,
Душею чую:

Наум ДОБРІН.
м. Кіровоград

І

ПАМ’ЯТНИК ЧЛЕНУ ДО- 
ВРУДЖАНСЬКОІ РЕВО
ЛЮЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ГЕОРП КРАСНЕВУ
м, ТОЛВУХІШ.

Фото А. БУДУЛДТЬЄВА.

КЛИЧЕ «ПОЛИЖЕ»
® Сторінки для молоді в ТолбухінськІй окружній 

газеті «Добруджанська трибуна»

ДРУЖНО, злагоджено, справді з твор
чим запалом працює бригада моло

дих робітників монтажного цеху толбу
хінського заводу «Метал», якій присвоє
но ім’я видатного поета і революціоне
ра Ніколи Вапцароза. Секретар завод
ського комітету Димитрівської комуніс
тичної спілки молоді Михайло Йорданов 
високо оцінює успіхи бригади.

Відмінними показниками у нинішньо- 
/ау році відзначилися кращі комсомоль
ці — Димитр Железняков, Атанас Па- 
ракселов, Ангел Георгієв, Божанка Му- 
тафова, Атанас Недєв. Саме завдяки 
сумлінню, наполегливості, активній тех
нічній творчості, бригада міцно утри
мує першість у заводському змаганні 
за гідну зустріч 29-ї річниці повален
ня фашистської диктатури — Дня сво
боди Болгарії,

Висока трудова дисципліна, робота 
без браку при випереджені виробничо
го графіка в середньому на 25—27 про
центів — такий послужний список ви
робничих діянь бригади. Але слід ска
зати і про те, що вапцаровцї — гро
мадські активісти, що вони колективно 
відзначають дні народження членів 
бригади, проводять вечори культурного 
відпочинку, подорожують по пам'ятних 
місцях окружного центру, одне слово, 
живуть дружною сім’єю.

Цю розповідь про бригаду імені Ні
коли Вапцарова надрукувала газета Тол
бухінського окружного комітету Компар
тії Болгарії «Добруджанска трибуна».

На одній з останніх сторінок «По
лум'я» газети «Добруджанська трибу
на», перший секретар окружкому 
ДКСМ Іван Станєв д’литься враженнями 
про перебування на X Всесвітньому 
фестивалі в Берліні.

Він розповідає про відвідини промис
лових підприємств, встановлення тісних 
зв'язків з молодіжними трудовими ко
лективами — передовиками соціалістич
ного змагання Німецької Демократичної 
Республіки. «Особливо пам'ятною, — 
підкреслює автор, — була зустріч у сто
лиці НДР делегацій нашої республіки 
та Союзу PCP на чолі з першим секре
тарем ЦК ВЛКСМ Тяжельниковим. 
Коротко кажучи, атмосфера була такою 
братньою, теплою, яка завжди панує,

коли зустрічаються болгари та радян
ські люди».
ІЛ ОЖНА сторінка «Полум'я» містить 

ілюстрації, які відбивають події та 
факти з життя окружної комсомоли. 
Фоторепортери Ігнат і Нікола Абаджєви 
знайомляїь читачів з героями дня. На 
одному знімку бачимо вдумливе облич
чя переможниці соціалістичного змаган
ня молоді в колективі підприємства 
«Добруджанска творчість» декоратора 
Раїси Ніколаєвої, на іншому —■ комсо
мольця Івана Панайотооа, електротехні
ка управління комунальних послуг 
М. Шабла.

На великому груповому фото зобра
жено прославлену на весь округ нова
торськими прийомами праці бригаду 
будівельників Толбухінського житлового 
комбінату на.чол'1 з Пеньо Пенєвим.

Питанням розвитку фізкультурного 
руху в Добруджі присвячуються грун
товні статті, кореспонденції, інформації 
та репортажі про хід спортивних зма
гань. і

Докладно висвітлено на одній з 
молодіжних сторінок перебування 

групи піонерів Толбухінського училища 
імені Христа Ботєва на Кіровоградщині. 
Громадськість Гайворонського району 
тепло зустріла гостей, запросила їх до 
піонерського табору «Південний Буг». 
Багато цікавих зустрічей чекало на ді
тей братньої країни о Новоукраїнці, 
Олександрії, Світловодську. Добре во
ни провели час в обласному центрі 
побувавши в краєзнавчому музеї, у біб
ліотеці імені А. Гайдара в Палаці піо
нерів.

... «Два листи з СРСР» — ця назва 
привертає увагу. В одному Наташа Во- 
робйова, учениця Кіровоградської шко
ли № 2 пише, що дізналася про великі 
успіхи трудящих Толбухінського округу 
й від душі радіє цьому. «Була вдячна 
редакції за допомогу встановити листу
вання з однією ученицею Толбухінськоі 
школи» лист з м. Білорецька Башкирсь
кої АРСР від Разира Гарифмаламова.

Ці листи — одна з яскравих рис ін
тересу братніх почуттів наших людей 
до країни, котра будує розвинуте соціа
лістичне суспільство. Природні почуття 
Адже, як сказав поет: «Ми дві держави, 
два народи, але серце у двох одне»..,



і тор. „МОЛОДІШ КОМУНАР*» 8 вересня 1973 рокЦь

ПУЗИКОВ не приніс чаю, зате добув ціляй бачок квашеної ка
пусти та солоних огірків,

— Михайле Семёновичу! — радісно вигукнув Копиця. — Та 
ти, виявляється, у нас справжній скарб!.. А квашених кавунів, 
часом, там не було?... 1 навіщо стільки набрав?
- Це те, що вам зараз треба. Так сказав товариш мічман.

І ще сказав: «Прослідкуй, Михайле Семеновичу, щоб ніхто не 
захоплювався огірками і ве об’ївся. Це не закуска, а ліки...» Ось 

він дістав з бачка 
п’ять двохсотгра- 
мових огірків і по- 
дзв кожному на 
конку. Йому дяку
вали, він маковів 
од їхніх подяк,

Похрумку ю ч н 
огірком, Копиця 
спитав Пузикова:

— Слухай, доб
родію, а чому міч
ман називає тебе

що! — додав від себе Пузиков, 3 приємністю

Віталій ЛОГВИНЕНКО

ТАМАРИСК
1 ЧАЙ К А
НоЬЕЛА —--7----------------  —-—- па ім'я та по-бать-

кові?
»— А ти чому? — мружив іскристі очі безжурний Пузиков.
— Я перебрав у мічмана. Але ж чому?
—Звинян товаришу старший групи, — підійшов до койки Ко-' 

пиці, — все просто; мічман знає, що я одружений і що моя 
дружина Аля і я сам орденоносці. *•

— Невже? — аж підхопився Верства.
— Нічого особливого, — знизав плечима Пузиков. — Ми — 

архангельські, споконвічні рибалки,
— 1 Ломоносов тобі земляк? — укинув Копиця.
— Капусти хочеш? — ніби не розчув Михайло Євменовнч Пу

зиков.
Один за одним матроси полишали койки, збиралися навколо 

бачка з капустою й огірками. Голови їхні яснішали, язики роз
в’язувалися. І хтось із них знову нагадав про дівчину в дощо
вику, котра зосталася стояти на пірсі, поки «Ельбрус» ‘не зник 
за штормовою завісою вечірнього моря. і >

Вони всі, окрім мовчазного Головні, захоплювалися різни
ми припущеннями, розповідали про свої вдатиі і невдатні «лю
бовні» романи, хвалили чи гудили якихось Марій, Галин, Світ
лан, Зінаід, і кожному з них було вельми приємно,’що' мають 
уже якісь спогади і в тих спогадах можуть гудити чи хвалити 
свою дівчину.

Пузиков не знаходив слів, щоб змалювати образ дружини, — 
(він іі обожнював і вірив їй, як самому собі). Ного переконан
ня були зворушливі.

Головня, — для якогс, на думку Копиці, не існувало такої 
звичайної мети, як закохати в себе молоду жінку чи дівчину, 
навчитися такії! звичайній премудрості, як "розбиратися в'жїно- 
чих фігурах і характерах, відрізняти холодних жінок від прист
расних, оо пристрасні жіекіі —насолода життя, — терпляче'слу
хав їхні базікання, не дозволяючи собі ні стверджувати, ні за
перечувати. Він першим залишив всевідаюче товариство і влігся 
спати. А можливо, йому просто набридло слухати Копицю гі йо
го, здебі іьшого вигадані, любовні пригоди, на які, коли вдума
тися, вистачало б принаймні три десятка літ. 1 Головня відвер-. 
.чувся до переборки, поринув у власні спогади — думки, від 
яких не легше ні в штиль, ні в шторм.

На ранок «Ельбрус» поминув траверс миса Тарханкут, а разом 
і всі вітри, що збираються довкола мису.

Іван 1 оловня прокинувся зненацька, ніби з тривоги. Враз під
хопився, натягнув штани, фланель, узувся. Ного товариші спали 
міцним сном, дехто солодко похропував. Він пройщов у гальюн 
і вмився, відтак зодягнув бушлат, безкозирку 'і вийшов ’ на 
верхню палубу. - - ■

На кораблі змінювалася вахта і матроси, що траплялися йо
му, збігали вниз-угору по трапам, не затримуючи на ньому бо
дай побіжний погляд. Новобранець поступався їм дорогою, пер
шим брав під козирок, але,.окрім якогось старшини першої 
статті, ніхто не відповідав, — усі стомлені, усім ніколи, усе в 
них бігцем.

Світило сонце і загладінню плаского моря, зліва по борту, 
виднілася крута лінія кам’янистих кримських берегів. І те, що 
«Ельбрус» ішов понад тими берегами, Іванові, який уперше ві
дірвався від землі, було дуже приємно і заспокійливо на серці, 
А ще від того, що повітря не здавалося вже таким солонувато- 
гірким як звечора, і не такими тужливими чаїні крики за кор
мою, і море не так осоружне, а незвичайно осяйне, — воно 
струмувало теплом, світлом, і прозорою водою.

Ще не відаючи, як складеться його матроська служба, не 
маючи щонайменшої уяви, де доведеться нести бойову вахту— 
на Балтиці, на Півночі, тут, на Чорному морі, чи ^на Тихому 
океані, — він уже годен був дякувати долі за її ласку і при
хильність. 1 він був би усім задоволений і собою також, якби 
не його образа на самого себе, на свою нерозумну затятість, що 
спонукала так обійтися з нею, дівчиною. Вона приїхала до нього 
навіть звідти, розшукала і дістала, у мічмана дозвіл па поба
чення, а він чомусь злякався її появи, не підійшов, не приголу
бив. Йому здавалося, що матроси його засміють, начеплять прі
звисько, як це ведеться в їхньому селі, — аж ні, вона причару
вала і того базіку Копицю, і верству, і надіть одруженого Пу
зикова! І ніхто з них не приховував цього, не соромився ска
зати про це вголос. Один він, Іван, заради якого вона зважила
ся у путь і заради якого стояла під дощем і вітром,, і залишала
ся стояти, не висловивши свого. захоплення, не зізнавшись!.. .

Якби-то йому на тоді було позичити у Копиці хоча б трохи 
сміливості та вміння читати вірші, і не якісь там розумкуваті, 
а саме ті, що про тамариск і чайку.

Тамариск... І бестія ж огой Копиця! Він майже вгадав її ім'я! 
Він усе зумів би відгадати, та, просто, не вистачило для того 
йому часу.

Тамариск... Де і який його цвіт? Спитати б про те у товариша 
мічмана, бо немає, мабуть, нічого такого на світі, чого б не знав 
і ве бачив на власні очі їхній товариш мічман.

Тамариск... Він — матрос Іван Головйя, неодмінно знайде його і 
пошле їй, любові гілочку із цвітом. Або дві. Де б не довелося 
служити: на Балтиці, на Тихому океані, а чи на самій Півночі-,

(Закінчення. Початок в газетах за !, 4 та 6 вересня).
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^9 Наша адреса і телефони '
316050. ГСП, Кіровоград-50, ьул. Луначарсьного, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово! роботи — 2-45-36, відділу еій« 
єьково-патріотичного виховання їв спорту — 2-46-87.

БК 00300. Індекс 61197, /

£ЕПЛШЛ МАРАФОНЦІ... МИМОВОЛІ
Полонина робітників заводу «Буддеталь» 

— туристи. Стали вони ними завдяки 
«піклуванню» працівників їдальні 8 
відділу робітничого постачання комбінату 
«Кіровоградважбуд», де завідуючою ви
робництвом Т. М. Саидул.

У другій декаді серпня їдальня, що об
слуговувала робітників, закрилася на ре
монт. Щоб не мати клопоту з доставкою 
гарячих страв, буфет підприємства забез
печили консервами «Сніданок туриста».

Формувальники дійшли думки, що до 
щоденного вживання подібного харчу вони 
ще не досить підготовлені. І почали з ву
лиці Севастопольської бігати на вулицю

Уфімську до їдальні Лі 4 цього ж відділу. 
Ллє згодом І тут на вхідних дверях з’яви
лася табличка: «Ремонт». Залишилася 
єдина діюча їдальня Лі 10, розташована 
на Черемушках у районі нового критого 
ринку. Відстань від заводу до неї — по
над 6 кілометрів. 1

Робітники підприємства дуже вдячні не 
тільки за те, що вони без відриву від ви
робництва можуть стати «туристами», ай 
успішно здати норму ГПО з марафон
ського бігу.

Е. ЯРУШОК.
м. Кіровоград. 

ПІСЛЯ напруженого трудово
го дня медсестра обласної 

лікарні Л. О. Дибенкр поспі
шала додому. Турбот у неї 
багато: у двох старших дітей 
перевірити уроки, шестимісяч
ну доньку забрати від бабусі. 

Раніше сусіди та й воно за
бирали дітей і відпочивали всі 
разом за будинком, у сквери
ку. Було хороше і старим, і 
дітям, не раз влаштовувались 
виставки квітів. Та незабаром 
тут виросло кафе з романтич
ною назвою «Вітерець». Спо
чатку ніхто з жителів особли
вої неприязні до нього не мав. 
Пізніше ж, далеко за північ, 
люди прокидалися то від п’я
ного окрику, то від гуркоту у 
ворота.

Щовечора у двір заходили 
п'яні, лихословили. Якось вес
няного вечора вийшов у двір 
Г. Г. Бородатий, а тут п'яний

причепився до хлопчика, чоло
вік не стерпів, до нього. І 
раптом від сильного болю 
запаморочилась голова. Відтоді 
й пролежав у лікарні тривалий

після сигналу в редакцію і 
повідомили, що в 1974 році по 
можливості буде все упоряд
ковано.

Нещодавно пізно вночі діти 
Л. О. Дибенко були змушенічас.

ВІТЕРЕЦЬ» ЗІ ШТОРМОМ
Зі скаргою мешканці будин

ку звернулися до керуючого 
л.іськхарчоторгу 1. М. Крамар
чука припинити продаж оин та 
пива. На скаргу зреагували. 
Кафе продовжувало функціо
нувати, продавались кондитер
ські вироби та морозиво. Та за 
столи на свіжому повітрі за 
старою традицією приходили 
«відвідувачі» і розпивали го
рілку, вино. І знову «Вітерець» 
□діймався бурею.

Жителі обурювались. Але 
на скаргу зреагували лише

зіскакувати з ліжка, налякані 
брязкотом скла. Хтось за вік
ном, повеселілий до краю, 
жбурнув камінь, не думаючи, 
що дітям завтра до школи.

В експлуатацію цю торго
вельну точку здавала комісія 
з міської архітектури та сані
тарної служби. Очевидно, вар
то було б врахувати це недо
речне сусідство: вікна жилих 
будинків і столи «Вітерця», 
який часто перетворювався на 
охмелілу «бурю».

В. ВЛАДИМИРОВА.

В МІСТІ КІРОВО-’
• ГРАДІ ГАСТРОЛЮЄ- 
московс ь к ІІ П
ЦИРК «ТЕМП»,

Фото В. КОВПАКА,

ІІА ФОТО: ВИ
СТУПАЮТЬ ВЕЛО
ФІГУРИСТИ,

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 8 ВЕРЕСНЯ. ПЕРША ПРО- 

ГРАМА. 0.00 — Програма передач. 9.05
— Кольорове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (М). 0.20 - Новини. (М). 9.30
— Концерт з творів Т. Хрсинікова. (М).
10.00 — Кольорове телебачення. Для ді
тей. «Загадки І відгадки». (М). 10.30 — 
Актуальні проблеми науки і культури. 
(М). 11.00 — Три зустрічі (М). 11.45 — 
«Здоров'я». (М). 12.33 - •Кінострічки 
минулих рокії.». (М). 14.00 - Радянсь
ка програмі мир> • міжнародна класо
ва боротьба. Виступ директора інститу
ту Міжнародного робітничого руху, 
члена-коре.гіонденїа АН СРС.Р той. 
Т. Т.‘ Тпмофєєиа. (М). 11.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма мультфіль
мів. ’ (М),. ' 15.00 — Кольорове те
лебачення. Музичні зустрічі. (М), 
15.30 — «Пошук». 10.15 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин». (М). 
17.20 — Спортивна програма. (ЛІ). 18.00
— Кольорове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Спартак» (М) —

.«Торпедо» (М). 19.35 — Сторінки твор
чості поета Р. Гамзатова. (М). 20.15 — 
Конперт учасників музичного фестива
лю «Кримські зорі». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Адреса вашого дому». (ЛІ). 
23.00 — Кольорове телебачення. Чемпі
онат світу з плавання, стрибків у воду 
в Белграді. (ЛІ). 23.30 — Новини. (М).

друга Програма, а.55 — наша 
афіша. (К). 10.00 — Програма навчаль
ного телебачення. (К). 11.00 — Для
школярів. «Шляхи нашого літа». (Дні
пропетровськ). 11.35 — «Сім’я». (До
нецьк). 12.35 — Концерт. (Одеса). 13.05

«Літературна субота». (К). 13.35 —< 
Для дітей. Мультфільм. (К). 14.00 —
Телевистава. «Рсмбрандт». (К). 15.55 — 
Музичний фільм. (К). 16.50 — «В ім’я 
миру». (К). 17.15 — Художній фільм. 
«Неспокійне господарство». (К). 1900
— Інформаційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — Спортивна програма. В перер
ві — «На добраніч, діти!» (К). 21.15 — 
Кольорове телебачення. Концерт чоло
вічої капели Чернігівської фабрики му
зичних Інструментів. (К). 21.45 — Чем
піонат СРСР з футбола. «Зоря» — 
«Арарат». Другий тайм. (К). 22-30 — 
Програма «Час*. (Відсозапис). (К).

НЕДІЛЯ. 9 ВЕРЕСНЯ. ПЕРША ПРО
ГРАМА. 9.00 — Програма передач.
(ЛІ), 9.05 — Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини.'(М). 9.30 —
Кольорово телебачення. Для школярів. 
«Будильник», (М). 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу». (М). 11.00 — «Сьо
годні — День танкістів». Виступ Мар
шала бронетанкових військ Героя Ра
дянського Союзу тон. А. X. Бабаджа- 
няна. (М). 11.13 — «Музичний кіоск». 
(М). 11.45 — Для дітей. С. Прокоф’ева. 
«Невідомий з хпостом». (М). 12.50 —
Музична програма за листами гляда
чів. (Лі). 13.35 — Екранізація літера
турних творів. (М). 15.15 — «Сільська 
година». (М) 16.15 — Літературні зу
стрічі. Лінія Варто. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). ІБ.ОО - Новини. (М). 18.10
— Кольорово телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.40 — Концерт. 
(М). 19.00 — Міжнародна панорама. 
(М). 19.30 — А. Макайонок. «Трибу
нал». Спектакль Московського драмтс- 
атру. (М), 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Запрошує концертна сту
дія в Останкінс. (М). 22.35 — Спортив
на програма. 1. Чемпіонат Європи з 
кінного триборства. 2. Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з плавання і 
стрибків у воду о Белграді. (М). 23.30
— Новини. (ЛІ),

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — Про

грама передач. (К). Ю.05 — Ранкова 
гімнастика. (К). 10.20 — Художній
фільм. «Осіння новела». (К). 11.10 — 
Художній фільм. «Армія Трясогузки 
знову в бою». (К). 12.45 — На чемпіо
наті Європи з кінного, триборства. (К). 
13.45 — «Синам». До 30-річчя визволен
ня Доненька від німецько-фашистських 
загарбників, (Донецьк). 14.20 — Для ді
тей. «Сказання про слово сильне,-зірку 
червону, барабани гучні». Вистава Во
ротилові райського театру ляльок. 
(Ворошиловграл). 15.15 — Фільм-кон- 
церт. (К). 16-25 — «Людина, промисло
вість, місто». (Харків). 16.55 — Про
грама науково-популярних фільмів. 
(К). 17.35 — «За покликом серця».
Творчий портрет заслуженої артистки 
РРФСР Ольги Бардіиої. (Дніпропет
ровськ). 18.20 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 18.50 — До Дня тан
кістів. Художній фільм «Перекличка». 
(К), 20.45 — «Па добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 21.30 — 
Концерт. (К). 22.15 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОНЕДІЛОК, 10 ВЕРЕСНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА 18.00 - Новини. (М). 18.10 
— «Країні рапортує Свердловська об
ласті.». (М). 19.00 — Інформаційна про- 
ірама «Вісті». (К). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР з хо- 
кея. «Крила Рад» (М). — «Спартак». 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 -- Продовження трансляції хокея. 
(ЛІ). 22.00 — Прем’єра телевізійного
документального фільму «Чи любите 
ви театр?». (М). 22.40 — «Спортивний 
щоденник». (М). 23.00 — Новини. (ЛІ),

ДРУГА ПРОГР/УМА. 18.00 - ФІ.іьм- 
концерт. (К). 18.30 — Телефільм «Сор- 
мовська велика дорога». (К). 10.00 —• 
Концерт. (М). 19.30 — Екран молодих*/ 
(Дніпропетровськ). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній фільм 
«9 днів одного року». (К). 23.20 — Сіль
ськогосподарський тиждень. (К). 23.35 
— Вечірні новини. (К).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу,

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обьом» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Гліики, 2.

ПОГОДА
За даними Українського бюро погоди, 8—9 верес

ня очікується невелика хмарність переважно без 
опадів. Вітер змінних напрямів, 5—10 метрів на се
кунду. Температура повітря вночі 12—17, удень 24— 
29 градусів.
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