
Юнаки і дівчата!
Наполегливо оволодівайте 
марксистсько -ленінським 
ученням, досягненнями нау
ки, техніки і культури! Будь
те активними борцями за 
здійснення рішень XXIV 
з’їзду КПРС!

(Із Закликів ЦК КПРС до 56-і річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції). ™ • ЧЕТВЕР, 18 жовтня 1973 року > цін, і

-УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ГРЕЧКА А. А. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА 
II ДРУГОЮ МЕДАЛЛЮ «ЗОЛОТА ЗІРКА»

За великі заслуги перед Комуністичною партією і Ра
дянською державою в будівництві і зміцненні Збройних 
сил СРСР і в зв'язку з сімдесятиріччям з дня народ
ження нагородити члена Политбюро ЦК КПРС, міністра

Голова ...-----
Секретар Президії Верховної Ради СРСР

оборони СРСР Героя Радянського Союзу Маршала Ра
дянського Союзу Гречка Андрія Антоновича орденом 
Леніна, другою медаллю «Золота зірка» і спорудити 
бронзовий бюст на батьківщині героя.
Президії Верховної Ради СРСР М. П1ДГОРНИЙ. 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 16 жовтня 1973 р.

В ОБКОМІ ЛКСМУ СЛІДИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Бюро обласного комітету комсо

молу заслухало і обговорило звіт 
першого секретаря Малов непівсь
кого райкому ЛКСМУ А. Федая 
«Про хід річної звірки в Мало- 
нисківсьхій районній комсомольсь
кії! організації».

Як показала перевірна, ранком 
комсомолу і первинні комсомоль
ські організації формально піді
йшли до проведення цього важ
ливого організаційного заходу. Ба
гато комсомольських працівників, 
користуючись безконтрольністю з 
боку бюро райкому комсомолу, 
безвідповідально поставились до 
вимог обкому ЛКСМУ, викладе
них, зокрема, у листі «Про прове
дення річної звірки членів 
ВЛКСМ в обласній комсомольсь
кій 'організації».

Звірка комсомольців у районі 
йде поки що повільними темпами, 
на низькому рівні. Бюро райкому 
комсомолу не затвердило відпові
дальних осіб, не визначило термі
нів її проведення в первинних ор
ганізаціях.

■Мета річної звірки — чітко вііпсіік- 
чн стан справ у комсомольських орга
нізаціях, виправити виявлені недоліки, 
дійти до кожного комсомольця, охопи
ти його дорученням і залучити всіх 
юнаків і дівчат — членів комсомолу—. 
до активної роботи в організаціях. 
Проте цих вимог тут не. дотримано.

Якщо поглянути, як проводить
ся робота по постановці і зняттю 
з обліку членів ВЛКСМ, то у Ма- 
ловпсківській районній комсо
мольській організації мають місце 
великі упущення і помилки. До
сить сказати, що у первинних ор
ганізаціях колгоспів імені Карла 
Маркса, «Перше травня», імені 
Свердлова на обліку не сгоїть 
значна частина комсомольців.

У районі допускаються факти 
заочної постановки і зняття з 
комсомольського обліку, зокрема 
учнів. .Майже зовсім не проводи
ться в первинних організаціях ро
бота но своєчасній постановці на 
облік демобілізованих воїнів. Не 
ведеться в райкомі комсомолу і 
книга реєстрації членів ВЛКСМ, 
які не стоять на постійному об
ліку.

На підприємствах і к господарствах 
району е баглго неспілкової молоді. 
Проте комсомольські організації мало 
працюють з нею. особливо з молоди
ми робітниками. Так, на одному з під
приємств, де резерп первинної комсо
мольської організації складають бли
зько ста молодих виробничників, ни
нішнього року прийнято а комсомол 
лише три особи.

В райкомі комсомолу до облікових 
карток багатьох членів ВЛКСМ не вне
сено змін про підвищення ними вироб
ничої кваліфікації, освіту, політичне

паьчання, нагороди, в результаті ха
рактеристика якісного складу комсо
мольської організації не відповідає 
дійсності. А трапилось це тому, що пи
тання постановки і зняття з обліку 
членів ВЛКСМ вважалось тут суто тех
нічною справою.

Грубі порушення правил обліку 
комсомольців пояснюються низь
ким рівнем роботи первинних ком
сомольських організацій. Безвід
повідальне ставлення працівників 
райкому комсомолу до виконання 
вимог УШ пленуму ЦК ЛКСМУ 
про стан і заходи по дальшому 
поліпшенню внутріспілкової ро
боти в комсомольських організа
ціях призвело до того, що район
ний комітет ЛКСМУ фактично са
моусунувся від контролю за ходом 
річної звірки членів ВЛКСМ, пус
тив то важливу справу в первин
них організаціях на са.моплив.

Бюро обкому ЛКСМУ за грубі 
порушення і безконтрольність у 
проведенні річної звірки членів 
ВЛКСМ наклало суворе комсо
мольське стягнення на першого 
секретаря Маловисківського рай
кому комсомолу А. Федая. Бюро 
райкому комсомолу зобов'язано 
найближчим часом впиравши не
доліки і закінчити річну звірку 
комсомольців на високому рівні.

ПРО ЗВИНО-ВИБС'РНІ збори комсомольської ор
ганізації цеху № 1 Кіровоградського заводу 

тракторних гідроагрегатів не скажеш, що воші про
йшли бурхливо, хоч і виступала більшість комсо
мольців. Здавалося б — час підводити ряску. У про
екті рішення вже була записана звична фраза: «Ро-‘ 
боту комсомольської організації визнати задовіль
ною».

Та слово взяв Віктор Карасьов. Рядовий комсомо
лець, слюсар цього цеху. Він говорив, що дав
но його хвилювала низька персональна відпові
дальність членів бюро-за виконання комсомольських 
доручень. Товариші дивились на виступаючого, і в 
погляді кожного можна було прочитати: «Вірно го
вориш. Вірно».

Такі ж яисмопки зробили і новообрані члени бюро першо
го цеху (секретар Валерій Дрнга). Бо одним з провідних 
пунктів у плані своєї роботи записали: «Підвищити персо
нальну відповідальність кожного члена бюро, комсомольця 
за виконаний доручевь». і то нічого, шо після звітно-вибор
них минуло ще зовсім мало часу і підсумки підводити ра
но. Зрушення помітні. А це свідчить про те, що члевн бюро 
критику спрпііня..і* не як образу, а яь дружню пораду, яя 
шлях до подолання недоліків.

Ділова, конкретна критика завжди була вірною 
зброєю комсомолу, показником її бойовитості, свід
ченням сили і переконаності. І як важливо іноді не 
відмахнутись від критичного зауваження, пропозиції, 
а уважно й серйозно їх розглянути. Діловий аналіз 
критичних зауважень, висловлених на комсомольсь
ких зборах, у «Комсомольському прожекторі», пресі

КРИТИКА-ДіЛОВА,

ЦІЛЕСПРЯМОВАНА
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допомагає комітетам комсомолу по-новому глянути 
на свою діяльність, побачити промахи в ній, кедо- 
ліки.

Ма жаль, е ще факти, коли критика сприймається, 
як образа. 1 найбільш дивно, що такої думки дотри
муються не лише комітети первинних організацій, а й 
райкоми комсомолу. Про це свідчить, зокрема, реак
ція їх на критичні зауваження в газеті.

Вже більше двох місяців минуло, як на сторінках «Моло 
дато комунаре« викривались серйозні недоліки н роботі ко
мітетів комсомолу колгоспів імені Калініна та імені Карла 
Маркса Новоархангельського району. Ллє ранком комсомо
лу, ніби води в рог набрав. Навіть після нагадування ке 
г.важає за потрібне відповісти.

Це ж можна сказати і про Кіровоградський, Голованівсь- 
кий, Новоукраїнськпй РК ЛКСМУ. Тут шс править не діло
вий підхід до критичних зауважень, їх аналіз, шляхи подо
лання недоліків, а позиція необгрунтованого самозахисту.

Виникає запитання: а з яких же позицій тоді виходять 
працівник.) названих райкомів комсомолу, оцінюючи роботу 
первинних комсомольських організацій?

Зараз, коли проходять звітно-виборні збори в ком
сомольських організаціях поряд з відзначенням усіх 
позитивних сторін їх роботи, треба, як ніколи, роз
горнути критику н самокритику. Слід пам’ятати, ще 
критика й самокритика, як вказувалось у постанові 
бюро ЦК ВЛКСМ »Про роботу комітетів комсомо

лу Латвії но розвитку критики й самокритики у вну
тріспілковій роботі», покликана сприяти піднесенню 
творчої активності, енергії юнаків і дівчат, органіч 
но злитись із цілеспрямованою роботою комсо
мольських організацій по мобілізації комсомольців • 
молоді для втілення у життя рішень XXIV з’їзд. 
КПРС, завдань, ще випливають із рішень груднево 
го (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС, доповіді Генерали 
його секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва ни 
урочистому засіданні, присвяченому 50-річчю утво 
рения СРСР.

Аналізуючи роботу комсомольських організацій, слід на 
лежку увагу приділяти самокритиці. Вона завжди сирий 
малась і сприймається, як найбільш дієвий підхід до єпра- 
ви. Тому у доповідях і виступах треба укнкатн самозахяа 
новация, не закривати очей на недоліки.

Гласність критики, контроль за виконанням зауважень 
пропозицій - необхідна умова успіху в роботі.

Комітети комсомолу повніші цідвшцуваїи роль 
критики, глибоко й всебічно розглядати і аналізува
ти підсумки соціалістичного змагання, пред'являти 
серйозні претензії до тих, хто працює не з повно» 
віддачею, активно включати юнаків і дівчат у боро 
тьбу за успішне завершення завдань 1973-го, вирі 
шального, року п’ягпрічкн.

і
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18 жовтня 1073 року

ННСОСУ 
„НШ-32У

Гідравлічному насосу 
марки «НШ-32У», який 
виготовляє ордена «Знак 
пошани» Кіровоградсь
кий завод, тракторних 
гідроагрегатів, рішенням 
Державного комітету по 
стандартизації при Раді 
Міністрів СРСР присвоє
но Державний 
якості.

«НШ-32У» — 
що знаходить 
застосування на 
рах, комбайнах, 
білях, екскаваторах. Цьо
го року буде виготовле
но 480 тисяч таких агре
гатів. Значну частину їх 
відправлять до 34 зару
біжних країн.

В. САН ДУЛ.
’ ’ ’ ■ . /

як ВИ ВІДПОЧИВАЄТЕ? Цікаві вечори в нашому гуртожитку. В будні влашто
вуються шахово-шашкові турніри, змагання тенісистів, 
у святкові — вечори відпочинку, танці. Разом збирає
мось біля телевізора, переглядаємо кінофільми, обгово- 

Ш [б рюемо їх. Організаторами цих заходів стали наші акти-
У ІГУїтНі? 115 вісти Ри^ка, М. Журавльов, М. Столяров, А. Грищен

ко, В. Кондратенко. Вони запрошують у гуртожиток ці
кавих людей, випускають стіннівки, оформляють червоні 

ШМТШНЗ кутки, проводять читки газег.
Чт г 1 її і /Ж М і М Кипі ми думаємо нлаштупати вечір бойової слави, присвяче-

II іУІЇ ІШМІІІ] II ІП З пий 30-річчю визволгння
ських загарбників.

м. Кіровоград.

Ціроаоградщіши від німецько-фашист-

В. ХИТРУК, 
тесляр СМ-1 облрембудтресту.

МІСЯЦЬ тому Людмила 
Мала та її колеги з 

Олександрійського елек
тромеханічного заводу 
виконували високу місію: 
від імені молоді Кірово- 
градщини приймали з рук 
полтавчан республікансь
ку ювілейну естафету тру- 
дозих досягнень, присвя-

НА КАРБ 
ТРУДОВИХ 
ЗВЕРШЕНЬ
чену 50-річчю від дня при
своєння комсомолу імені 
Леніна.

Нині на скрижалях ра
порту викарбувано багато 
корисних і цікавих справ 
молоді області. Яскраві 
рядки вписали до нього 
своєю працею і ті, до чиїх 
рук вперше потрапив цей 
високий документ. Комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив, у якому гр/ іком-

сортом Людмила Мала, 
добився середньозмінно- 
го виконання норм на 137 
процентів. Високі темпи 
виробництва поєднуються 
тут з ощадливим, економ-« 
ним ставленням до сиро
вини й матеріалів. З почат
ку року молоді вироб
ничники зекономили 5460 
метрів дроту.

Свою трудову діяль
ність комуністи й комсо
мольці колективу поєдну
ють з активною громад
ською роботою. За третій 
квартал цього року вони 
відпрацювали півсотні го
дин на будівництві ново
го корпусу, розповсюдили 
чимало літератури, успіш
но склали норми на зна
чок ГПО. На їх рахунку 
чимало цікавих заходів у 
масштабах заводської 
комсомольської організа
ції.

Члени бригади не зупи
няються на досягнутому, 
вони постійно підвищують 
свій рівень знань. Двоє з

рдарну/, 
йрзціф 

ТВОРЧІСТЬ І 
ПОШУК 1

колективу навчаються у 
вузах країни, один — в 
технікумі, решта — 5 — 
у школі економічних 
знань.

За підсумками 9 місяців 
цього року комсомольсь
ко - молодіжний колек
тив Л. Малої визнано 
переможцем соціалістич
ного змагання серед про
мислової молоді Олек
сандрії.

о. скічко, 
зав. відділом комсо
мольських організацій 
Олександрійського мі
ськкому ЛКСМУ.

ТОН ЗАДАЄ
За беззольпим цехом Завал.іівського 

графітового комбінату здавна закріпи
лась назва «Молодіжного». І то не ви
падково: молодь складає тут дві третини 
від загального числа робініиків. Можли- 

.во, деінде така пропорція вважається не 
найкращою, — мовляв, можливі педо- 

■ свідченість, порушення дисципліни тощо.
Але колектив беззольників, комсомоль
ців яких очолює Микола Перскальчук, 

'своєю працею спростовують будь-які 
сумніви.

Зараз молодіжний цех активно вклю-

„МОЛОДІЖНИМ44
чпвся у змагання, присвячене комсомоль
ському ювілею. Планове завдання де
в’яти місяців виконали на 105 процен
тів. На 1G відсотків зросла продуктив
ність праці, на два з половиною — змен
шилась собівартість продукції. Комсо
мольці та молодь цеху нарощують тем
пи виробництва. До свята. комсомолу 
вони підійдуть з високими показниками.

М. СОСОМСЬКИЙ, 
інструктор Тайворонського РК 
ЛКСМУ.

п]) 011И лежать поряд. Коявергн, 
О листи.’Туго спресовані, в аку
ратній папці, пронумеровані. І хо
ча сторінки вже дихають холод
ком архіву, їх і сьогодні не можна 
читати байдуже.

«Нам по двадцять. Вік. копи 
стільки мрій, бажань, коли хоче
ться жиги повнокровно і повно
цінно, добиватися здійснення сво
їх ідеалів. Ще в Кіровоградському 
кулінарному училищі не раз мрі
яли ми про те, як почнемо працю
вати, нестимемо людям радість 
своєю працею І дуже зраді ги, 
коли отримали призначення до 
Свігловодська., до одного з кра
щих кафе міста— «Юність».

Ллє вже перші дні роботи пока
зали. що мрії наші розходяться з 
реальністю. Про яку радість мож
на говорити людині, яка замість 
того, щоб виконувати свою робо
ту. вимітає сміття за відсутню 
прибиральницю, чи мив посуд оа 
працівників мийки? Який настрій 
можна навіяти відвідувачам, з'я
вившись до них у сукні, забризка
ній під час' перемивання посуду? 
Л саме так нам доводиться пра
цювати щодня, майже без вихід
них: графік позмінної роботи іс
нує тільки формально.

Не кращі справи І 
Приміщення, відведене 
житло, не пристосоване 
eux холодів. Довелося 
квартиру.

Невже так повинні зустрічати 
молодих спеціалістів, невже так 
ми мусимо жити й надалі?

Алла К., Марина Я.»

red ома», 
нам під 

до зимо
ві укати

к... Фанги, наведені в листі 
комсомолок Алли К. та Мари
ни Я. підтвердились... В результа
ті проведеної роботи дівчата пра
цюють нині за семигодинним гра
фіком з одним вихідним на тине-* 
день. Від миття посуду звільнені. 
Незважаючи на те, що комбінат 
громадського харчування міста 
Свігловодська не має свого гур
тожитку, Алла К. влаштована до 
гуртожитку будівельників, питання 
про поселення Марини Я. вирішу
ється. Бюро МК ЛКСМУ вказало 
комітету комсомолу комбінату 
громадського харчування на недо- . 
ліки у роботі по поліпшенню умов 
праці молоді, по’ організації до
звілля. На березень ц. р. запла
новано проведення конференції

іа—■—— ■ 

молодих спеціалістів, на якій бу
дуть обговорені всі ці питання.

В. Петраков, 
секретар Світловодського МК 

ЛКСМУ».

А згодом в місті відбувся зліг 
молодих спеціалістів комбінату 
громадського харчування. На по
рядку денному стояло питання: 
«Роль і завдання молоді комбіна
ту громадського харчування...»
— Такий фінал цієї історії в до-

ОРІЄНТИР

комсомола 

СЬНОЇ Дії • СКАРГА «ВІДКРИВАЄ» КОЛЕКТИВ
• У БІДІ ДРІБНИЦЬ НЕ БУВАЄ
ф ЛИСТ - СИГНАЛ ДО ДІЇ

кументах. — Віктор Петраков — 
перший секретар міськкому ком
сомолу перегортає друковані сто
рінки протоколу, а потім вказує 
на аркуш з шкільного зошита, де 
почерком Алли й Марини виведе
но рядки подяки.

— Проте не зовсім вірно було б 
говорити, що ця історія скінчила
ся з ось цим останнім аркушем. 
Вона продовжується до сьогодні. 
Зайдіть до наших магазинів, їда
лень, кафе — І ви побачите вим
пели комсомольсько-молодіжних 
колективів. Кілька днів тому скін
чився конкурс на кращого конди
тера. продавця. Па черзі конкурси 
майстерності молодих поварів та 
офіціантів. Веселіше й цікавіше за
жили комсомольці комбінату гро
мадського харчування. Тепер тут 

' одна з кращих комсомольських 
організацій міста. А зовсім иедав- блемп. Думається^ 
но цей контингент молоді був для критерій можна застосувати і до 
нас «білою- плямою». І відкрити 
його допомогли лисїи.
тг ИСТИ..« Щодня заносить Тх 

•'І поштар до міськкому. Нерідко 
серед с'оліДних пакетів комсомоль-

ської інформації яскр являться 
конверти, підписані несміливою 
рукою учня чи скорописом сту
дента, твердим почерком робітни
ка, чи солдата.’ Адреси найрізно
манітніші. Пишуть з міст і сіл ра
йону. іноді з найдальших куточ
ків Радянського Союзу. Місто над 
світлими водами степового моря 
вабить до себе багатьох. ‘

До листів ставляться тут особливо 
уважно. Адже за тонкою обгорткою 
поштового паперу приховано людські 

падії, чьсои біда, прохання допомоги. 
В той же час листи т! — одна з ниток, 
що єднає комітет комсомолу з життям. 
Пишут,» — ішачить вірять, сподіваються 
на допомогу, отже, потрібні твої діла. 
Урвалась нитка зв'язку — вважай: по
хитнувся авторитет комсомольського 
комітету.

Листи ставлять чимало про
блем.- Можна, звичайно, їх спрос
тити — «відписатися»: поверхово, 
для галочки, перевіривши факти і 
давши упереджене резюме, відбу
тися обіцянкою чи й просто списа
ти листа до архіву, пославшись на 
дрібнотем’я, неактуальність. Але 
пішо так не зневірюе у силах і 
можливостях комсомольської ор
ганізації, як невиконана обіцянка, 
ніщо так не калічить душі людини, 
як байдужість у відповідь на щи
рість. У журналістів'іспує прикме
та: якщо до редакції надходить 
багато листів — значить газета 
цікава і правильно вирішує про- 

, що подібний 

оцінки роботи районних I міських 
комітетів комсомолу. Я« критерій 
авторитетності.
' До Світловодського міськкому 
комсомолу пишуть часто і охоче, 

Однією з головних причин є вже 
те. що жоден лист не лишається 
тут без відповіді. Для секретарів 
міськкому Віктора Петракова .та 
Олександра Дзядка, для завідую
чого відділом комсомольських ор
ганізацій Сергія Тишка дрібниць 
у цій справі не буває. Чи будуть 
то письмові розвідини ' молодожо
нів про умови життя и Світловод- 
ську, до якого сім’я хоче переїха
ти, чи заява вчорашньої випускни
ці школи про влаштування її па 
роботу, чи прохання відшукати мо
гилу рідних, які загинули в роки 
війни на Свігловодшипі — з жод
ним сигналом вопи не поведуться 
байдуже. Працюючи з лиег.імщ 
члени апарату міськкому намага
ються відшукати в них якомога 
більше інформації, побачити за.ок
ремими фактами потреби пілеї 
групи молоді. Так, приміром, було 
із відомим уже вам листом моло
дих офіціанток.

Її А ЛИСТ — це не тільки пись
мове повідомлення. До міськ

кому часто заходять відвідувачі, 
діляться думками та побажання
ми. І хоча їх слова не осідають на 
папері рядками літер, вони також 
потребують особливої уваги, як 
своєрідні «живі послання».

Тому, ке рахуючись із часом, 
зайнятістю, працівники апарату 
міськкому особливо уважно став
ляться до відвідувачів.

Щоб жодне зауваження комсомольців 
не лишилося 
заведено «Книгу реєстрації усних заяв 
членів ВЛКСМ». Запис у ній не просто 
формальність, — сигнал до дії. Так 
наполегливо працівники апарату турбу
валися про тс, щоб отримала житло 
групкомсорг комсомольсько-молодіжпо- 
го колективу одного .з магазинів Лари
са Несміян, щоб знайшла роботу ви
пускниця школи Надія Кондрашова, 
щоб громадськість села Глннського ма
теріально допомогла старій пенсіонерці. 
1 таких фактів чимало — сторінки 
«Книги обліку» мало не щодня повня
ться відмітками про виконання.

... Вони лежать поряд. Пащо з 
архівними документами, «Книга 
обліку заяв», свіжа пошта. За 
оболонкою перозкритих кон
вертів — нові турботи, скарги, 
побажання. Можна бути спокій
ним: жодне з них не лишиться по
за увагою міськкому. Такий тут 
закон.

пола увагою, тут

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Світловодсьд.

СУРМАЧ
ГРАЄ ЗБІР

ЧЕРВОНИМ ПОЛУМ’ЯМ 
ПІОНЕРСЬКИХ ГАЛСТУ
КІВ НАПОВНИВСЯ МИ
НУЛОЇ НЕДІЛІ КРАСЕНЬ' 
ПАЛАЦ ЇМ. КОМПАНІЙ
ЦЯ МІСТА КІРОВОГРАДА. 
ТУТ ВІДБУЛАСЯ МІСЬКА 
УРОЧИСТА ЛІНІЙКА.

«Слухайте всі», звучать, 
сурми і зал встає. Коман
дир міського піонерського шта
бу Таня Ткаченко рапортує пер
шому секретарю МК ЛКСМУ 
Миколі Скляниченку. Вислухав
ши рапорт, він звертається до 
піояерії з короткою промовою: 

«Багато хороших справ 
зробили піонери міста. Ось 
одна з них — маршрут «Моя 
Батьківщина — СРСР». Кра
щими за підсумками були 
визначені піонерські дружи
ни шкіл №№ 5, 6, 11, 23, 24, 
26, 34. А кращими в марш
руті «Піонербуд» стали шко
ли №№ 4, 5, 11, 13, 15, 25»«

Перед юними леиіицями висту
пив ветеран кіровоградського 
комсомолу 20-х років П. В. Сн- 
дяк. Він нзгадав піонерам про 
славні діла їх дідів, закликав: 
бути гідними їх. Слово надає
ться делегату X Всесвітнього 
фестивалю Валентині Перехо- 
жук. Вона поділилася споїм» 
враженнями від фестивалю,

У кінці урочистої лінійки 
піонерським організаціям 
шкіл було вручено «трудо
ві книжки» із заадання/А 
кожній школі міста, кожній 
піонерській організації.

А КОВИРЬОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

ДІЄ ЛЕКТОРІЙ
З метою поглиблення ви- 

вчення матеріалів XXiV з'їзду 
КПРС. що стосуються питань 
будівництва комунізму п 
СРСР, сучасного міжнародно
го становища, наукових 1 тех
нічних проблем в Кіровоград
ській середній школі № 30 
створено постійно діючий лек
торій. Щотижня в метвер слу
хачами лекторію стають стар
шокласники. З першою лек
цією «Наука в період розгор
нутого будівництва комуніз
му» виступив директор школи 
В. Т. Гросул.

У тематичному плані лекто
рію — актуальні лекції До 
послуг слухачів — хроніка::«, 
но-документальні фільми, ви 
ставки літера тури, відповідні 
експонати.

Р. ДАЙДАКУЛОІ5, 
позаштатний кореспо» 
ДЄНТ «Молодого
пара»,

м. Кіровоград,
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<Э Л РІК роботи и Чілі кореспондентом 
АІПІ мені нерідко доводилось зустріча

тись з молодими чілійцями — студентами, 
г робітниками, акторами Вони розповідали, 

борються за щібудозу нового справедли
вого суспільства, про успіхи у цій боротьбі, 

про труднощі які зустрічаються па шляху.
Процес корінних змін, початий урядом 

Сальвадора Альенде, залучив на свій бік 
найрізноманітніші шари суспільства, перш 
за все, молодь. Іноді «лінія фронту» класо
вої боротьби проходила через сім’ї. Діти 
багатьох представників буржуазії та чілій- 
ської аристократії порвали з батьками і 
стали на один бік барикад з трудящим на
родом.

Жорстокі політичні сутички між прихиль
никами Народної єдності та опозиційних 
партій були в чилійських університетах. Та 
непорушною залишалась традиційна авто
номія вищих учбових закладів Чілі — один 
із символів демократії. Зараз автономія 
університетів і вибори ректорів студентами 
і викладачами — уже історія.

Військова хунта, поставивши перед собою 
завдання фізично знищити всіх прогресив- 

С Ір мислячих чілійців, вирішила призначити 
університетах військових ректорами і де

канами. Фельдфебелям доручено «забезпе
чити повну реорганізацію університетів». 
Що це за «реорганізація -, уявити не важ
ко: палають на вулицях вогнища з книг, 
якік на думку чілійських генералів, містять 
у собі «марксистську небезпеку», стражда
ють у фашистських катівнях тисячі студен-

народу, 
до зміцнення 

з Радянським Со-

(ЛПН).Фото ЛПН.

З ІНТЕРЕСАХ
ДОБРОСУСІДСТВА

Радянсько-японські пе
реговори, що відбувалися 
з 7 по 10 жовтня, ознаме
нували собою важливу ві

ху в розвитку відносин 
між двома країнами. Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
Я. І. (Брежнєв, Голова Ради 
Міністрів СРСР О. М. Ко- 
сигін, міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Громикз 
обговорили з прем’єр-мі
ністром Японії К. Танакою 
і міністром закордонних 
справ М. Охірою, які пе
ребували з офіційним ві
зитом у Москві, широке 
коло питань радянсько- 
ЯПО.4СьКИХ відносин, з та- 
кож міжнародні проблеми, 
що становлять взаємний 
інтерес. Ділова і дружня 
обстановка, відвертий і 
конструктивний дух пере- 

Ж говорів сприяли досягнен
ню корисних' результатів, 
конкретним виявом ЯКИХ Є 
спільна радянсько-япон
ська заява, угода про на
уково-технічне співробіт
ництво та інші документи.

Принципове значення 
має висловлена обома сто
ронами переконаність у 
тому, що зміцнення доб
росусідських, дружніх від
носин між СРСР і Японією 
на основі принципів 
невтручання у внутрішні 
справи, взаємної вигоди і 
рівності не тільки відпові
дає спільним інтересам 
народів обох країн, а й є 

Я великим вкладом у справу
/' мир/ ї стабілізації на Да-
Ц лекому
І Світі,
|| Цілком 
І люнзнчч
Ц тань, які___
Я другої сзітезої війни, І укла-
Я данім мирного договору між
Я СРСР-1 Японією підвели б їде
1, міцнішу основу ДІД наші від- 

посини

У зв’язку з цим керівни
ки обох держав прозели 
переговори з питаннях, що 
стосуються змісту такого 
договору, і домовилися 
продовжити переговори 
про укладення мирного 
договору з 1974 році.

Радяисько-японсьі:! 
мічіїі і торговельні 
які склалися на

скопо 
зв’язки, 

цей час, І 
проведені в Москві переговори 
показують, що е сприятливі 
можливості для дальшого роз
ширення таких зв’язків. Нага
даємо, що з 1957 по 1973 рік 
товарооборот між СРСР і Япо
нією зріс-з-27 мільйонів до 
1 мільярда 200 мільйонів дола
рів. Радянські і японські ке
рівники в ході .переговорів при
йшли до єдиної думки про 
необхідність форсувати еконо
мічне співробітництво, особли
во у зв'язку з розробкою при
родних ресурсів Сибіру.

Підсумки московських пере
говорів переконливо свідчать 
також про сприятливі перспек
тиви яиопо-радянського спів
робітництва і в таких галузях, 
як наука і техніка, мирне ви
користання атомної енергії, 
оздоровлення навколишнього 
середовища, культура, роїв’я- 
зання проблем, зв’язаних з ри
бальством.

Немає сумнівів у тому, 
що результати москов
ських переговорів --- це
зеликий вклад у роза я- 
зання поставленого Радян
ським Союзом завдання, 
яке, як підкреслював 
Я. І. Брежнєв, виступаючи 
у Великому Кремлівсько
му Палаці 8 жовтня, «по
лягає нині а тому, щоб за
класти основи добросусід
ських відносин між Радян
ським Союзом і Японією 
на справді тривалий істо
ричний період, щоб ство
рити міцну традицію 
дружніх відносин між на
родами наших країн, між 
нашими державами».

(ТАРС).

Сході і в усьому

очевлдио, що врегу- 
нероовязапих пи- 

залишилися з часів

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

тіз І викладачів, продовжуються репресії 
проти всіх інакомислячих.

В канун третіх роковин уряду Народної 
єдності я розмовляв з головою Єдиною 
профспілкового центру трудящих Чілі кому
ністом Луїсом Фігсроа. «Чілійськин фа
шизм, що зароджується, — сказав він, — 
як дві краплини води схожий на фашизм

«Ми збираємо сили
для боротьби!»
часів Гіглера і дуже небезпечний». Трагіч
ною ілюстрацією цих слів стала подія на
ступного тижня після того: фашистський 
переворот. ЧіЛійські «юрили' ви сягнули з 
смітника історії мерзенний арсенал гітлерів
ського фашизму: те ж полювання за про
гресивними діячами, ту ж ненависть до на
ціональних меншостей, ті ж вогнища з книг.

Та репресіям не зломити опору, який 
здійснюється і поширюється, залучаючи до 
себе нові сили. В тих же університетах на
віть ідейні противники — студенти з хри
стиянсько-демократичної партії — допома
гали прихильникам Народної єдності хова
тись від поліцейською терору, підтриму
вали їх.

Студентка католицького університету 
Карміні говорила мені у перші дні після пе
ревороту: «Я не вірю, іцо це надовго. Де
які мої товариші налякані кривавими роз
правами, та це мине. Ми вже почали пере
будовуватись, збирати сили для боротьби в 
нових умовах, в умовах підпілля. Одне з 
головних наших завдань — викривати на
клеїш, які поширює військова хунта та її 
прислужники з газети «Ель Мсркуріо», не
сти правду людям.- Уже почали діяти під- • 
пільпі друкарні і радіостанції. Листівки і 
радіопередачі не тільки викривають справ
жнє обличчя хунти, воші свідчать про те, 
що ліві сили не знищені, а сповнені рішу
чості боротись за свободу. Революції не 
виграють у першому раунді. Так, ми про
грали перший раунд, та перемога буде за 
нами».

Так говорила тендітна двадцятирічна дів- 
чина, дочка «респектабельних» батьків, що 
пов’язала свої життя з революцією, готова 
захищати її до останнього подиху.

Я залишив Чілі 26 вересня, а 25-го про
щався те з двома друзями — молодими” 
рсбітннками-комуністами,- Воші передали 
нашому спільному другу, радянському жур
налістові. коротеньку записку, лише декіль
ка слів: «У Чілі переможемо ми. справжні 
чілінці, а не ці аіітипатріотн, які захопили 
владу».
. Так воно і буде!

•. Сантьяго—Москва.

Л. СМИРНОВ.
(ЛПН).

ОСТАННІМ ЧАСОМ У ФРИ ВІДБУЛА« 
СЯ .ХВИЛЯ СТРАЙКІВ І ДЕМОІІСТРА- 
ЦІЙ, ВИКЛИКАНИХ РОСТОМ ДОРОЖ
НЕЧІ,

НА ФОТО; СТРАЙК РОБІТНИКІВ ЗА
ВОДУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ «КЮГЬ 
ПЕРСБУШ» В ГЕЛЬЗЕНКІРХЕНІ КОН
ЦЕРНУ <АЕГ»,

ВБИВСТВА ВІД... НУДЬГИ
У західнонімецькій газеті «Рейн цайтупг» з’явилось 

оголошення: «Ерисг Думулін. 21 рік, бажає познайо
митись з гарною дівчиною. Можливе одруження». На 
оголошення відгукнулась вісімнадцятирічна Хельга 
Конрад. На третій день після весілля молодята пішли 
па прогулянку у парк. Увечері труп Хельги знайшли 
у кущах, а її «люблячий чоловік» зник. Пізніше, 
арештований Поліцією, він зізнався у вбивстві, з яким 
«не хотів зволікати». «Я застрахував життя Хельги 
па велику суму, — спокійно сказав Ернст. — Мені 
потрібні були гроші».

Журчал «ГІ.ісйи трус», що описал цей випадок, стверджує, 
що це «звичайне вбивство мало чим відрізняється від таких 
же. які щоденно здійснюються в країнах Західної Європи». 
І більше 90 процентів з них здійснює молодь. «Насилля за
войовує Європу» — констатує журнал.

І справді, як змушені були нещодавно визнати офі
ційні кола Великобританії, злочинність у країні зро
стає в двадцять разів швидше, ніж населення. У За
хідній Німеччині лише за 1971 рік було здійснено 
більше півтора мільйона важких злочинів. Щорічно в 
Італії крадуть машин більше, ніж у Великобританії, 
Західній Німеччині та Франції разом взятих.

Часто «ареною бойових дій» підлітків стає школа. 
Нещодавно в одній з шкіл Парижу, «обурений» тим, 
що однокласник відмовив .йому у двох франках, чо
тирнадцятирічний учень відкрив вогонь з двох пісто
летів. У результаті 22 чоловіка було вбито, з них ві
сімнадцять малюків з перших класів. Жертвами ма
лолітніх злочинців нерідко бувають і вчителі. По- 
бечоточнеь бути по-звірячому побитими групами під
літків, вони змушені часто ставити справжнім леда- ■ 
рям хороші оцінки, а іноді навіть платити терористам 
щомісячну «да-ншу». Багато вчителів змушені зали
шати школи.

Західно-європейська преса резюмує: у всьому вин
на духовна криза юнаків і дівчат.
' ■ ■ . А. ДМИТРІСВ.

(АПН).
: •

З стоп

американських

відносно

увагу всі політичні 
країни, — пише ор- 

Комуністичної партії

Серед студентів ЗО ви
щих учбових закладів 
США була поширена анке
та з питаннями, 
візиту до США Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва. Десять де
сятих опитуваних дали цьо
му позитивну оцінку.

Це дуже важлива обста
вина, на яку повинні звер
нути 
сили 
ган
США газета «Дейлі уорлд», 
коментуючи опитування. — 
В 1972-73 навчальному ро
ці у вузах США нарахову
валось 8,5 мільйона сту
дентів. Вони представля
ють велику потенціальну 
силу у справі зміцнення 
мирного співіснування і 
подальшого поліпшення 
відносин між СРСР і 
США.

«Органи масової інфор
мації США, — відзначає 

«Дейлі уорлд», намагались 
розділити студентів аме
риканських вузів за їх по
літичними симпатіями на 
ультраправих та ультралі
вих. Та опитування проде
монструвало, наскільки 
безпідставний цей поділ. 
Опитування показало, що 
студентство, як і більшість 
американського 
прагне 
дружби 
юзом».

Близький Схід: невтішні воєнні підсумки 
агресора • СРСР і Японія —зв’язки 
міцнішають • ЧІЛІ: фашистські ме
тоди на озброєнні хунти © Західна 
Європа: злочинність зростає

І? ЕЗРОЗСУДНА агресив- 
на політика Ізраїлю, 

який користується під
тримкою і покровитель- 
ством імперіалістичних кіл, 
призвела до розв’язуван
ня нової війни на Близько
му Сході. На 6 жовтня, 
коли спалахнули запекді 
бої між ізраїльськими і 
єгипетськими військами на 
східному березі Суецького 
каналу і між ізраїльськими 
і сірійськими військами 
в районі Голанських ви
сот, обстановка на Близь
кому Сході вже була на
пружена до краю. Як і на
передодні нападу Ізраїлю 

• на арабські країни в 1967 
році, ізраїльські війська 
були стягнуті до лінії при
пинення вогню. Тель-Авів 
провів термінову мобілі
зацію резервістів, почасті
шали ізраїльські провока
ції проти арабських дер
жав. Не залишалося сум
нівів у тому, що агресори 
приготувалися завдати но
вого удару по цих держа
вах. Та й знахабнілі ізра
їльські генерали відкрито 
трубили про свої наміри. 
Із зухвалими погрозами 
виступив міністр оборони 
Ізраїлю Даян.

А начальник генерального 
штабу ізраїльської армії Ела- 
зар цинічно заяви»: «Арабам 
треба лапко зрозуміти, що у 
нас довгі руки, мі: можемо н 
будь-який момент їх розтро
щити».

Проте сподівання знахабні
лих агресорів на повну бен- 

■ карність будувались, пк ка
жуть, на піску. Вже перші дні 
боїв показалй, що арабські 
країни сіюіінені рішимості 
відстояти спою незалежність і 
суверенітет, добиватися визво
лення окупованих Ізраїлем п 
1967 році територій і дати під- 
січ злочинним зазіханням 
тель-апівських авантюристі». 
За офіційними єгипетськими- 
даними, за перші чотири дні 
війни Ізраїль втратив лише на 
сіпайському фронті 107 літа
ків, 230 танків I 11 бойових 
кораблів. Єгипетські війська, 
що переправилися на східний 
берег Суецького каналу, подо
лали так.звану оборонну «лі-

нію Барлепа», створення якої 
обійшлося Ізраїлю в 238 міль
йонів доларів.

Провалилися розрахунки 
Ізраїлю і на розкол араб
ських країн. Нинішні події 
переконливо продемон
стрували міцніючу єдність 
цих країн. Про тверду під
тримку Єгипту і Сірії за
явили, зокрема, уряди Ал- 
жіру, Марокко, Тунісу, Лі
вії, Судану, Йєменської 
Арабської Республіки. Під
розділи іракської армії і 
ВПС уже беруть участь у 
боях проти Ізраїлю.

Усе прогресивне людство, 
уряди багатьох країн заявля
ють про свою солідарність з 
арабськими народами і гнівно 
засуджують Ізраїльських агре
сорів. Про не свідчать І засі
дання Ради Безпеки ОО1І, на 
яких розглядається станови
ще. яке склалося на Близько
му Сході. Члени Ради Безпе
ки, зокрема, рішуче затавру
вали ганьбою злодіяння Ізра
їльської вояччини, яка підда
ла г.аоварсьіюму бомбардуван
ню Дамаск.

Радянський Союз послі
довно виступає як надій
ний друг арабських наро
дів. Засуджуючи загарб
ницьку політику Ізраїлю, 
наша країна рішуче під
тримує законні вимоги 
арабських держав про 
звільнення всіх окупованих 
Ізраїлем у 1967 році араб
ських територій. Як під
креслюється з заяві Ра
дянського уряду, відпові
дальність за нинішній роз
виток подій на Близькому 
Сході та їх наслідки ціп
ком і повністю лягають на 
Ізраїль і ті 
цінні кола, 
потурають 
агресивних

зовнішні реак- 
які постійно 

Ізраїлю а його 
замірах.

м. ЧИГИР. 
(ТАРС).
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Щиро 

вітаємо!

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Днями Указом Президії Верховної 
Ради Української PCP працівникам 
мистецтв республіки присвоєно почесні 
звання Української PCP. Приємно від
значити, що серед них і наші земляки.

Щиро вітаємо:
Георгія Гнаговича Семенова — ар

тиста Кіровоградського обласного ук
раїнського музично-драматичного теат
ру імені М Л Кропнвницького з при

своєнням почесного звання — народно
го артиста Української PCP;

Івана Васильовича Кравцова, Марію 
Миколаївну Яриш — артистів театру 
імені М. Л. Кропнвницького, Валентину 
Павлівну Паюхіну, Григорія Абрамови
ча Русановського —• артистів Кірово
градської обласної філармонії — з при
своєнням звання «Заслужений артист 
У PCP»;

Ю. II. ХІЛОБОКОВ

і’ ІНЧАВСЯ вересень. Все менше і 
менше лишалося погожих 

днів. Осінь не лякає тих господа
рів, які підготували свої котельні 
і готові, в належний час давати 
тепло. Як же підготувалась до 
опалювального сезону обласна 
обеднена дитяча лікарня? Це, 
власне, питання і зацікавило нашу 
рейдову бригаду.

Знайомство почало,« з адміністра
тивно-господарського відділу, який очо
лив Геннадій Іванович Соловков. Пра
цівники цівї служб» покликані органі- 
зчіі'. вати і здійснювати контроль над 
»роведеинвм середнього і капітального 
ремонту корпусів лікарні, енергетичного 
господарства, медичного устаткування 
тощо.

Ді.-навшнсь про мету нашого нрнхо- 
«у, ГениадііІ Іванович переконливо ска
зав;

— Котельна нинішньо) тими працю
ватиме на голубому паливі. Трохи 
вибились із графіка, але по дрібниці. 
До початку опалювального сезону уро
чисто здаємо котельну і на входини 
нас запросимо.

І тут же оптимістично кинув:
— Не забудьте замовити квіти! 
Тсхнік-будівельник Валентина 

Красченко все це сприйняла за 
жарт і важко перевела подих: бо 
з того, як завершується рекон
струкція котельні, було видно, що 
кепи ще не скоро знадобляться.

Заходимо у котельну, де розта
шовано вісім котлів низького тис
ку. Шість котлів призначено для 
опалювання, два — для підігріву і 
подачі у відділення лікарні гаря
чої води. З перших же кроків у 
вічі кидається безгосподарність.

— Головне — котли перевести 
на голубе паливо, — інформує ме
ханік Б. М. Чебанов. — І клопоту 
тоді не знатимемо.

Сім котлів обмурували буді
вельники спеціалізованого управ
ління облрембудтресту. Підготу
вали фоонг робіт і для інших 
бригад. Швидко, на совість прово
дить тут монтажні роботи бригада 
Анатолія Попова із спеціалізова
ного монтажного управління № 8

сУкргазкомунбуд». Слюсарі-мон- 
тажники Володимир Пивоваров і 
Володимир Обійдихата зробили 
розводку газопровідних труб, ус
таткували контрольно-вимірюваль
ну апаратуру. Але тут же дізнає
мося, що все це ще не зумовлює 
вчасну здачу котельної до експлу
атації. Не вирішене ще питання, 
хто ж буде проводити наладку 
точної апаратури.

Не ведуться роботи по устаткуванню 
витяжної і пріггочної вентиляції. Не

РЕЙД =====
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заступника директора Кіровоград
ського музичного училища Юрія Пав
ловича Хілобокова і директора Кірово
градської обласної філармонії' Петра 
Борисовича Шепотинника — з присво
єнням звання «Заслужений працівник 
культури Української PCP».

Зичимо Вам, дорогі друзі, - щедрого 
натхнення, нових творчих удач на ниві 
мистецтв!

II. Б. ШЕПОГИННИК

виявилось, що ревізії теплотраси 
у корпусах не робили. Опалюваль
на система під тиском не випро
бувана. В окремих місцях крізь 
з’єднання труб протікає вода. Чи
мало радіаторів не гріли в мину
лому році, не грітимуть вони і в 
нинішньому. Чому?

Все це трапилось через безконтроль
ність працівників адміністративно-гос
подарчого відділу. Профілактичний ре
монт проходив занадто повільно, сан
технічні роботи виконувались з низь
кою якістю, но принципу: «стук-грюк.

„НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАМОВИТИ КВІТИ“

« о -,мв вшвикааваалмнмммммшмямнмммамі

брались тут «це і за електромонтажні 
роботи. Над вхідними дверима звиса
ють іржзві труби. Саме ті труби, у які 
слід протягати електричний кабель.

— На них нам зручно кашкети віша
ти, — сміється електрозварювальних 
Анатолій Шевченко.

Але тут не до сміху. Згаяно чи
мало часу. Поряд із прове
денням монтажу можна ремон
тувати покрівлю, білити стіни і го
тувати їх, як передбачено кошто
рисом, під облицювання кераміч
ною плиткою. Засклити і впоряд
кувати вікна, які забиті фанерою, 
напівзасипані будівельними відхо
дами. Але до виконання цих робіт 
облрембудтрест ще м не присту
пав. ч

Добра справа реконструкція... 
Проте не слід забувати про зви
чайний профілактичний ремонт. 
Дещо в цьому напрямку зробле
но. Замінено 50 метрів централь
ної опалювальної траси, кілька ра
діаторів, у розподільних колодя
зях замінено і пофарбовано за
движки. Але цього замало. Тут же

аби з рук». Гірше того, у Бориса Мар
ковича немає під руками не тільки за
гальної схеми теплотраси, а й ніякої 
технічної документації. Не випадково, 
скажімо, працівники лікарні постійно 
скаржаться на нестачу у оідділеннях 
гарячої води. А звідки ж їй узятись?

Є в котельні два водогрійних 
котли. Один з них переобладнано 
під газ, другий працює ще на 
твердому паливі. Але ж як пра
цює? Котел протікає. Півтора міся
ці точаться балачки з приводу йо
го ремонту. Але конкретних рі
шень Б. М. Чебанов поки що не 
приймає. Манометр, що встанов
лений на центральному насосі, ви
йшов з ладу. Замість подачі гаря
чої під тиском у дві атмосфери 
вода у корпуси подається... на

око. Не завжди вона до
ходить до неврологічного від
ділення та деяких інших. Гаряча 
вода потрібна не тільки для побу
тових потреб, а в основному, для 
лікувальних заходів. Щоб якось 
вийти із скрутного становища, до
водиться підігрівати воду на газо
вих плитках.

Не кращі справи і в котельній висо
кого тиску. Торік тут устаткували но
вий котел. Підготували його до обму
рування ізоляцією. На цьому все й скін
чилося. Щоб поставити котел під відпо
відний режим роботи, доводиться спа
лювати не одну тонну додаткового ву
гілля. Так, за вісім місяців котли висо
кого й низького тиску «з’їли» 1200 
тонн вугілля на суму 32 715 карбо
ванців. Лікарня витратила понад тися
чу карбованців на підвезення скрапле
ного газу.

В занедбаному стані тут і робо
та по впровадженню техніки без
пеки. У кочегара М. М. Серякова, 
наприклад, посвідчення, яке вида
не в 1969 році, дає право працю
вати на котлах низького тиску. 
Фактично він працює на котлі ви
сокого тиску. З простроченими 
посвідченнями працюють П. К. 
Коваленко, О. М. Білюченко та 
інші. Будь-яке порушення техніч
них норм експлуатації завжди 
стоїть поруч із передчасним вихо
дом із ладу того чи іншого про
мислового устаткування.

...Почався опалювальний сезон. 
Ми не поспішали подавати для 
друкування матеріали рейду, що 
провели наприкінці вересня. Спо
дівались, що в найближчий час 
недоліки будуть виправлені. На 
жаль, дійових зрушень ми не по
мітили.

Рейдова бригада: Н. ГРЕБЕНЮК — головна сестра облас
ної об’єднаної дитячої лікарні, И. БЕЛ ЕЛЯ — сестра-госпо- 
дарка травматологічного відділення, А. ТАРАН — старша ме
дична сестра, А. РИБАК — дільничий інспектор Кіровоград
ської дільниці котлонагляду, В. МАНЖУЛ — інструктор орг
відділу МК ЛКСМУ, Е. ЯРУ1ИОК — позаштатний кореспон
дент «Молодого комунара».

ПЕРША ПРО ГРАМА- ’>.35 — 
Новини. (М). 9.45 - Для шко
лярів. «Мова моя —друг 
мій». Другий тур; 1(М). 10.45
— Телевісті. (К). 11.00—Ляль
ковий телефільм для дітей, 
«Диво-гарбуз». (К). 11.35 
«Шкільний екран». Російська 
література для учнів 10 кла
су. (К). 12.20 - Вистава До
нецького театру опери та ба
лету. (Донецьк). 10.20 —Для 
дітей. «З семи нот». Концерт 
учнів музичної школи. (Хар
ків). 16.50 — «У Сокольських 
бурякоаодів». (Львів). 17.20 —і 
Для школярів. «Колумбії». 
(К). 18.00 — «Хроніка тижня»* 
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм. (Кіровограді .18.30 —
«Знайомтесь: л а у р.с а ді»./ГЛь - 
рогоград). 19.60 — Кольорі»»’ 
телебачення. Прем’єра телеві
зійного документального філь
му «Знайомтесь —; Панама». 
(М). 19.50 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра' телевізій
ного багатосерійного худож
нього фільму «Крах інженера 
Гаріна». Четверта серія. (М)'. 
21.00 — Програма і'Іае». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Ваша думка». (М). 22.16
— Спортивна програма. (М). 
23.05 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45-х 
«Рідний дім». Телевізійний 
художній фільм. (М). 12.00 -у 
«Шахова школа». (М). 12.30-т 
Концерт ансамблю пісні і тан
цю «Адиюк» Корачаева-Чср- 
песької автономної області. 
(М). 13.00 — В ефірі — «Мо
лодість». (М). 15.2D — Про
грама студії «Лзсрбаііджанте- 
лефільм». (М). 16.30 — «ttijw 
риси історії нашої Батьківідіф 
ни». (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Ве
селий олівець і його друзі». 
(М). 17.30 — «Наука — сільсь
кому господарству». (М). 18.00 
— Телефільм «Спадкоємці». 
(К). 18.30 — Реклам.’., оголо
шення. (К). Иі.ОО — Інформа
ційна програма «Вісті*. (К), 
19.30 —- Кольорове телебачен
ня. Концерт народної ар- 
тлеткн УРСР Діани Петри- 
конко. <К). 20.15 — «Поезія», 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.09 — Програмі!
«Час». (М). 21.30 — Кіноко
медія «Живе такий хлопець», 
(К). 23.05 — Тележурнал
«Старт». (К). 23.50 — Вечірні 
повіти. (К).

@№ИЦ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050. ГСП, КірОЕОград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
е;смссмольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і расової роботи — 2-45-36, відділу вій» 
смговс-патріотичного виховання т< спорту — 2-46-87.

Кк B0R19 їипвігг ЙІ107.

ХУДОЖНИКА .У ТРУДАРІ« ОБЛАСТІ
Творче зростання художника немислиме 

без заглиблення в життя, його постійного 
вивчення. Відрядження, зустрічі з передо
виками виробництва, цікавими людьми 
надихають митців на нові творчі звер
шення.

Нещодавно па Кіровогрздіцппі побували 
московські художники — живописець Єв
ген Михайлович Акишин, скульптори Ген- 
надій Дмитрович Распопов і Леопольд 
Ісаакович Блях. До нас їх направив Сек
ретаріат правління Спілки художників 
СРСР.

Якщо коротко визначити мсту приїзду 
московських митців, то це — пропаганда 
радянського образотворчого мистецтва,

збирання матеріалів для творів про наших 
трударів.

За час перебування на Кіровоградщіші 
гості зустрілись із Героєм Соціалістичної 
Праці І. О. Шншсм, Л. В. Чернегою, ма
шиністом екскаватора Головнінського вуг
лерозрізу Героєм Соціалістичної Праці 
Д. О. Білолапотковнм, головою колгоспу 
імені Леніна (Нова Прага) ГІ. Т. Кошо
вим, знатним будівельником із Світловод- 
ська М. М. Мйкнзільом та іншими трудів
никам н.

Підсумком творчого відрядження стала 
виставка робіт московських художників, 
влаштована у Кіровоградському міському 
Палаці культури ім. Компанійця.

К. ПІДЛІСНИЙ.

„Зірка“— 
„Таврія“—
2: О

Результат матчу із кірово
градською «Зіркою* для «Тав- 
рії» не мав вирішального зна
чення; лідер зони вже недо
сяжний для інших.

Кіровоградці ж розпочали 
гру натиском на порота су
перників. І вже на четвертій

хвилині на табло спалахнула 
одиниця. Олександр Котов 
реалізував одннадця гимстро- 
вий штрафний удар.

Перші п’ятнадцять хвилин 
гра проходить на половині 
поля сімфсропольців. «Зірка» 
грає впевнено, комбінуючи 
флангові проходи Котова і 
Ступа.ча з проривами через 
центр, де діяли Прмтулін і 
Шелест. Вороіа господарів по
ля були небезпечно атаковані 
лише на 22-й хвилині.

Другий тайм розпочав
ся в тому ж к.почі. Та

поступово «.миролюбний» на
стрій гостей передався і гос
подарям. Темп гри знизився, 
футболісти почали частіше по
милятися, боротьба, в основ- 
йому, йшла в середині поля 
Па 76-й хвилині, скористав
шись тимчасовою розгубленіс
тю захисту «Таврії», Віктор 
Стунак сильним низовим уда
ром забиває другий гол у во
рота гостей.

Передостанній тур «Зірка» 
проведе у Севастополі з міс
цевим «Авангардом».

м. сомо в.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

Чаи М, ІДДЧК ТГК-7 ХНЛ

Вдень 18 жовтня на тери
торії області ГТ міста Кіро
вограда передбачається мін
лива хмарність, часом неве
ликий дощ. Вітер західний. 
Температура повітря но об
ласті 12-16. но місту «-* 
13-15 градусів тепле.

і ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для всіх. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення,, 
Для дітей. «Театр «Дз:.,:А<й 
чок» запрошує друзів». (М)г-' 
10.00 — На будовах п’ятиріч
ки. (М). 10.30 -- Кольоропе
телебачення. «У старому пар
ку». Концерт. (51). Н.ІЗ “*• 
Для вас, батьки. (51). 11.45 — 
Інтербачення. «Екран збирає 
друзів». СРСР - НДР. (М). 
12.30 — «Актуальні проблеми 
пауки і культури». (51). 13.00 
— «Кінострічки минулих ро
ків». (51). 14.30 — «Пошук». 
(51). 15.00 — Музична програ
ма «За листами глядачів», 
(М). 15.30 — «Здоров’я». (М), 
16.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Динамо» (М) — «Торпе
до» (М). Другий -тайм. (М). 
16.45 — Кольорове .телебачен
ня. «У світі тварин». 17.40 —• 
Назустріч Всесвітньому кон
гресу миролюбних сил. (51). 
18.00 — Новини. (^\}г,;18.10 -ж 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (51). 18.40 
— Інформаційна .програма 
«Вісті». (К). 19.05 -.т’;«Екран 
молодих». (К). 20.05 — Пер
шість СРСР з футбола. «Кар
пати» — «Динамо» (К). Дру
гий тайм. (Львів). 20.45 — «Н^/ 
добраніч, діти!» (К). 21.00 
Програма «Час». (51). 21.30—* 
Л. Галкіи, В. Мі.поха. «Ко
мендантський час». Вистава. 
(Харкія). В перерві — «Вечір
ні новини». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05—• 
Телефільм «Георгій Димит
ров». (К). 12.05 — Для дітей. 
«Сембо». Вистава. (Донецьк). 
12.05 — За накресленням»
XXIV з’їзду КПРС. (Херсон). 
13.20 — Концерт. (К). 14.20 — 
Для дітей. Телефільм «ЦІли- 
номорці». (К). 11.35 — Завтра 
— День працівників харчової 
промисловості, (К). 14.45 — 
чВиступає камерний оркестр 
Кі ро оогр а де ь к ої філ арм о и Г>‘, 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 15.15 —■>
Дія дітей. «Сонечко». (К).
15.40 — Музична мозаїка. 
(Львів). 16.10 — «Чуття єди
ної родини». (К). 17.10 — Хут 
довшій фільм «Висота». (КК^^
18.40 — Музичні вечори для®*
юнацтва. (М). В перерві — кі
новарне. 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кінокоме
дія «Воротар». (М). 22.45 
Кольорово телебачення. «Ти
раж спортлото». (М), 23.00 гі 
Повніш. (М). ,

За редактора 
Б. КУМАНСЬКИЙ.
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