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Кожен молодий трудів
ник прагне внести свій 
вклад у загальнонародну 
справу успішного виконай» 
ия планів четвертого року 

І дев’ятої п’ятирічки. Натх- 
І пенні Зверненням ЦК 

КПРС до протії, до радян
ського народу, Постано
вою ЦК КПРС, Ради Міні
стрів СРСР, 0ЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про розгортан
ня Всесоюзного соціаліс
тичного змагання за збіль
шення виробництва і за
готівель продуктів земле
робства і тваринництва в 
1974 році» юнаки та дівча
та беруть актувну участь у 
патріотичному русі «П’я
тирічці —• ударну працю, 
майстерність і пошук мо
лодих!».

Пленум Олександрійсь
кого райкому комсомолу 
розглянув питання «Про 
підсумки роботи грудне
вого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС та завдання комсо
мольських організацій».

З доповіддю виступив 
перший секретар райкому 
ЛКСМУ М. Ягоденко. До
повідач зупинився на здо
бутках молодих хліборо

бів, відзначивши серед ком
сомольсько - молодіжних 
колективів механізовані 
ланки по вирощуванню ви
соких врожаїв кукурудзи, 
очолювані Віктором Бу- 
дарним, Віктором Сергі- І 
снком, Миколою Кошма
ном, комсомольсько - мо
лодіжну групу МТФ кол
госпу «Росія», де групком- 
соргом Валентина Карма- 
зін, доярок Олену Недо
світ, Лідію Десву, Євгенію 
Мельникевич.

Партія і уряд високо 
оцінили працю молоді. 
Минулого року 27 моло
дих трудівників ланів 1 
ферм району були наго
роджені орденами і меда
лями, а понад 300 юнаків П 
та дівчат відзначені знач
ком ЦК ВЛКСМ «Ударник 
—73».

Багато цікавих думок і 
пропозицій щодо поліп
шення внутріспілкової ро
боти, організації соціаліс
тичного змагання внесли 
секретар комсомольської 
організації радгоспу-тех- 
нікуму В. Федченко, стар
ша піонервожата Марто- 
івановської середньої 
школи Н. Ланженко, член 
райкому комсомолу, П. Ко- 

' стиря та ін. Підкреслювало
ся про те, що комітети ком
сомолу колгоспів імені 
Карла Маркса, імені Шев
ченка, радгоспу «Шарів- 
ський» звертають мало 
уваги на організацію со
ціалістичного змагання, а 
комсомольські організації 
шкіл, профтехучилищ і 
радгоспу-технікуму —- не
достатньо на питання тру
дового виховання учнів. В 
деяких організаціях неза
довільно працюють шта
би, пости та загони «Ком
сомольського прожекто
ра». Слабо налагоджена 
робота по використанню 
резервів виробництва.

В одностайно прийнято
му рішенні учасники пле
нуму виявили тверду впев
неність, що комсомольці 
і молодь району віддадуть 
усі свої сили на достроко
ве виконання завдань чет
вертого року п’ятирічки.

В роботі пленуму взя
ли участь і виступили дру
гий секретар Олександрій
ського райкому КП Украї
ни О. Я. Амуров, секре
тар обкому комсомолу 
Л. М. Неруш,
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КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ 2 лютого 
1974 року 
Ціна 2 коп.
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ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ Л. І. БРЕЖНЄВУ
ОРДЕНА ХОСЕ МАРТІ

ГАВАНА. Рішенням Революційного уряду Респуб
ліки Куба Генеральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв нагороджений Національним орденом 
Хосе Марті. Цієї нагороди удостоюються глави дер
жав і урядів і керівники політичних партій за видат
ний вклад у справу міжнародної солідарності в бо
ротьбі проти імперіалізму, колоніалізму і неоколоніа
лізму та в справу зміцнення дружби з Кубинською 
соціалістичною революцією.

ЗО січня в Гавані в Палаці Революції відбулося 
урочисте вручення високої нагороди Леонідові Іллічу 
Брежнєву.

Під бурхливі, тривалі оплески присутніх Президент 
Республіки Куба товариш Освальдо Дортікос вручив 
товаришеві Л. І. Брежнєву орден Хосе Марті. Леоні
да Ілліча палко і сердечно поздоровив Фідель Кастро.

З промовою-відповіддю виступив Генеральний сек
ретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

' * * *
ГАВАНА. В столиці Республіки Куба Зі січня під.; 

булась урочиста церемонія відкриття школи, якій

присвоєно Ім’я Володимира Ілліча Леніна. Для цієї 
школи споруджено 27 будинків. Вона розрахована на 
4,5 тисячі учнів, які перебувають на повному забез* 
печенні держави. -

На мітингу, присвяченому відкриттю школи, висту
пили палко зустрінуті присутніми Перший секретар 
Центрального Комітету Компартії Куби, Голова Ре
волюційного уряду товариш Фідель Кастро Рус І Ге
неральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв. * ♦ *

Зі січня Генеральний секретар ЦК КПРС Л. 1. 
Брежнєв зустрівся із співробітниками радянського 
посольства, інших радянських установ, з представни
ками колективів радянських спеціалістів, які працю
ють на Кубі. Товариш Л. І. Брежнєв розповів про 
діяльність Центрального Комітету КПРС по втіленню 
в життя рішень XXIV з’їзду КПРС.

ВИСОКА
НАГОРОДА
Серед переможців 

Всесоюзного соціалістич
ного змагання за вико» 
нання планів третього^ 
вирішального року п’я« 
тирічки визнано і Компа« 
ніївський район. Йому 
присуджено Червоний 
прапор ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ.

На народі передовиків 
сільського господарства, 
що відбулася днями, аи^ 
соку нагороду партії й 
уряду вручив компаніїв- 
цям перший секретар об
кому Компартії України 
М. М. Кобильчак.

Приймаючи нагороду, 
перший секретар райко
му партії В. Д. Бабій щи
ро подякував за неї і зу
пинився на завданнях, 
які належить розв'язати 
хліборобам у четвертр- 
му, визначальному році 
п’ятирічки.

Учасники наради прий
няли звернення до'всіж 
трудівників полів і ферм 
району — боротися в ни
нішньому році за одер
жання з кожного гектара 
по 33,4 центнера зерно» 
еих, 45 — кукурудзи, 255 
— цукрових буряків, за 
81 центнер м’яса на 100 
гектарів угідь і 310 цент
нерів молока.

1И. ДЕСНЯНСЬКА.(ТАРС).
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Зима садовить до конспектів і 
голову колгоспу і рядового меха
нізатора. Це саме той час, коли за 
гарячими днями у полі настає не 
менш напружений час у навчанні 
хліборобської мудрості.

Слідують цій традиції в Світло- 
водському районі. При районно
му об’єднанні «Сільгосптехніка» 
зараз працюють чотиримісячні 
курси трактористів. Тут навчається 
71 механізатор, більша полови
на з них —• це молодь. В їх розпо
рядженні спеціальні кабінети, ос-

ВЛКСМІ1ЛКСМУ
трудові 
ПЄ1*ШЄННЯ- 
зїздам
КОМСОМОЛУ

У««« «<««««« «'ни.
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нащені унаочненням, майстерні 
для практичних занять. А в кол
госпі імені Котовського в цьому 
році створені курси комбайнерів. 
Спочатку тут планували навчити 
роботі на комбайні всього 15 чо
ловік. Бажаючих виявилось біль
ше Г зараз цю професію освою
ють 26 механізаторів.

В. ЛАВРОВ, 
робітник.

Дзеркала різних розмірів ї, особливо форм — необхідні у нашому побуті. 
Та далеко не кожному відомо, як вміло, охайно слід працювати на заводі 
«Червоний дзеркальщнк», де провадятьсв всі операції по обробці скла. Ком
сомолка Віра СТЛРОСЕЛЬЦЕВА, мийщнця скла на цьому підприємстві, но
сить почесне звання ударника комуністичної праці недарма. План третього 
року п'ятирічки вона виконала до 21 грудня. На четвертий, визначальний Ві
ра взяла підвищені соціалістичні зобов’язання і денні норми виконує на 
120—125 процентів. Товариші виявили їй високе довір'я, обравши депутатом 
районної Ради Ленінського району міста Кіровограда.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

ПИТОМА ВАГА МОЛОДИХ
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені Шевченка Новоукраїнського району

Наша комсомольсько-молодіжна бригада 
з хорошими результатами завершила 1973 
рік. Нині ми обговорили Звернення Цент
рального Комітету КПРС до партії, до ра
дянського народу, Постанову ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК 
ВЛКСМ «Про розгортання Всесоюзного со
ціалістичного змагання серед працівників 
сільського господарства за збільшення ви
робництва і заготівель продуктів земле
робства і тваринництва в 1974 році». Почес
ний обов’язок кожного з нас —• примножу
вати успіхи, невпинно долати нові рубежі.

Йдучи назустріч XXII з’їздові ЛКСМ 
України, XVII з'їзду ВЛКСМ та 50-річчю з 
дня присвоєння комсомолу імені В. І. Лені-

па, вирішили взяти такі соціалістичні зобо
в’язання:

—виростити па площі 1059 гектарів на 
круг по 32 центнери зернових, в тому чис
лі по ЗО центнерів озимої пшениці (743 гек
тари), по 50 центнерів кукурудза (на 246 
іектарах);

— виростити по 280 центнерів цукрових 
буряків (на 145 гектарах), по 20 центнерів 
соняшника (на 213 гектарах), по 250 цент
нерів кукурудзи на силос (на 117 гектарах); 
— щоб успішно виконати ці зобов’язан
ня, виробимо 25730 гектарів умовної оран
ки, довівши середньорічний виробіток на 
еталонний трактор до 1800 гектарів. Довес
ти собівартість одного гектара умовної 
оранки до 4,08 карбованця;

— зекономимо 20400 кілограмів пально
го;

борючись за високу культуру землероб
ства, повсякчас впроваджуватимемо пере
дові методи роботи, змінні норми викону
ватимемо не менш, ніж на 110 процентів;

— знизимо собівартість продукції проти 
планової на 5 процентів.

Щоб одержати високі врожаї, члени 
бригади восени провели глибоку оранку 
грунтів, на кожен гектар внісши по 15—20 
центнерів органічних добрив та по 3 цент
нери мінеральних. Провели снігозатриман
ня, НИНІ підживлюємо посіви озимини. Один 
раз на тиждень відвідуємо агрозаняття, 
ланкові ланок по вирощуванню кукурудзи 
підвищили свої знапня на обласному семі
нарі. • . .

Викликаємо на змагання комсомольсько- 
молодіжну тракторну бригаду колгоспу 
«Дружба» нашого району.

Зобов'язання обговорені і затверджені на 
бригадних зборах.

I
-•
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НИНІ комсомольці і молодь
Новоархангельського ра

йону обговорюють Звернення 
Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського на
роду, Постанову ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне со
ціалістичне змагання працівни
ків сільського господарства за 
збільшення виробництва і за
готівель продуктів землероб
ства і тваринництва в 1974 
році».

Саме в ці дні у районі з іні
ціативою виступили молоді хлі
бороби колгоспу імені Енгель
са. Вони зобов'язалися про
тягом двох місяців вивезти на 
поля 16 тисяч тонн органічних 
добрив, закликали молодь 
господарства створювати ком
сомольсько-молодіжні механі
зовані ланки по вивезенню 
місцевих добрив.

Бюро Новоархангельського 
райкому комсомолу схвалило 
почин і оголосило молодіжний 
двомісячник по вивезенню міс
цевих добрив на поля.

Комсомольці і молодь біль
шості господарств вже обгово
рили звернення молодих ме
ханізаторів колгоспу імені Ен
гельса, створюють такі комсо- 

' мольсько-молодіжні колекти- 
Сви. Не залежується гній на 

МТФ колгоспів імені Леніна та 
імені Кірова. Тут вже такі лан
ки функціонують. Створюються 
вони в колгоспах «Україна», 

«Червона комуна», «Шлях до 
комунізму», імені Литвинова, 
імені Калініна та інших.

Відчувається, що молоді хліборо
би району закладають мінний фун
дамент урожаю визначального року 
п’ятирічки, надають великого зна
чення вирощуванню кукурудзи. Не 
лишився непоміченим тут почин 
механізатора колгоспу Імені Тель
мана Компаніїпського району 1. В. 
Клюева — «сто на сто» (1. В. Клю
ев вирішив нинішнього року сам 
виростити на кожному із ста гекта
рів посіву кукурудзи по сто і біль- 

ПРО ГРАМА-В РОЖАЙ НІ ГЕКТАРИ
ніс центнерів зерна).
«> НІ Ж передумови вирощен
ії ня високих врожаїв кача
нистої в колгоспі імені Леніна, 
де цей рух підтримала ланко
ва — комсомолка Валентина 
Боровик?

З нею ми розмовляли саме 
того дня, як її ланка закінчила 
снігозатримання на своїй ді
лянці. Передавши снігорозорю
вач Володимирові Шостаку, 
Валя запросила оглянути тех
ніку. Пунктирна сівалка вже 
обладнана пристроями для 
знесення мінеральних добрив, 
два культиватори стоять на лі
нійці готовності поряд із від
ремонтованими зчіпками та 
іншим грунтообробним зна
ряддям.

— Попередники під кукурудзу не-

„МОЛОДИМ КОМУНАР* 2 лютого 1974 року

погані, — розповідала Валентина 
про тс, що зроблено для майбутньо
го врожаю, — озима пшениця, пук-

на двадцять вісім — 
одноразо- 

оріанічніїх. — но

ропі буряки. З осені провели глибо
ку оранку —

• тридцяті, сантиметрів - з 
ним внесенням _
двадцять тонн, та суміші мінераль
них добрив — по чотири — 
п’ять центнерів на гектар. Сьогодні 
ось закінчили проводити снігоза
тримання. Володимир Шостак та 
Григорій Короленко закінчать ро- 
зорюїіати сніг у валки. На всій 
площі плануємо під першу культи
вацію внести у грунт по десять — 

дванадцять тони перегною; під вес
няну — по два центнери аміачної 
води, а при сівбі в рядки — но два 
з половиною центнери мінеральних 
добріш на гект.ар.

Валентина — механізатор першо
го класу, члени її ланки Іван То- 
мак має перший клас, Григорій Ко- 
роленко, Георгій Кокіт, Микола То- 

• мак, Мніаола Кри.іов — другий, Ми
кола Кожухар та Володимир Шос
так — треті.

Справжня зима нарешті завітала 
на польовий стан тракторної брига
ди колгоспу імені Кірова. Довкола 
товсте снігове хутро рівно вкрило 
поля, кучугури оточили дерева. 
А на польовому стані порушують 
цю тишу часті удари, молотів, ши
піння електрозварювальних апара
тів, скрегіт металу під гайковими 
ключами. Словом, гаряча пора тут. 
РЕЙДОВУ бригаду, перед

усім, цікавив настрій в ко
лективі комсомольсько-моло
діжної механізованої ланки. 
Створена вперше в колгоспі,

вона одразу взяла високі зо
бов’язання на 1974 рік: без 
затрат ручної праці виростити 
по 80 центнерів кукурудзи на 
площі в 195 гектарів. Більше 
того, вона прийняла виклик на 
змагання членів механізованої 
ланки з відомого своїми вро
жаями колгоспу «Зоря кому
нізму». І, як свідчать справи, 
комсомольсько - молодіжний 
колектив механізаторів на

строєний достойно витримати 
нелегке суперництво.

— Ще в середині грудня 
відбулася міжбригадна взає
моперевірка стану ремонту 
техніки, — розповів ланковий 
комсомольсько - молодіжної 
ланки Василь Бовкун. — Ми до 
цього часу вже поставили на 
лінійку готовності всі куку
рудзяні сівалки. І важкі маши
ни майже всі на ходу: із двад
цяти тракторів бригади тільки 
три ще ремонтуються. До бе
резня і їх полагодимо.

Рейдова бригада: Г. ЛЮБИВА — агроном по за*
хисту рослин районного управління сільського госпо
дарства, М. ПРЯДКО - секретар к®мс^ол^к2_1 
організації колгоспу імені Енгельса. В. УХАНЬ 
колгоспник колгоспу ім. Леніна, О. БАСЕНКО, «V. лі- 
ВАШНИКОВ — спедкори «Молодого комунара».

ммш

Василь тільки .не сказав, то цьо
го разу хлопці з його ланки відре
монтували сівалки на місяць рані
ше, ніж в минулому ропі.

Днями ланковий повернувся з ко
роткочасних курсів кукурудзоводіа 
області. Про все нове в технології 
вирощування качанистої він розпо
вість у бригаді на заняттях підви
щення кваліфікації.

Кожен робочий день молодих ку- 
курудзоводів — це ділова турбота 
про долю майбутнього врожаю. На 
всіх площах провели снігозатриман
ня. Ще з осені під кукурудзу 1НС - 
ли по 20 тонн органічних добрив на 
кожен гектар. І зараз від п’яти до 
восьми ходоч роблять трактори по 
маршруту ферма — поле. Всього 
для нового врожаю члени трактор
ної бригади заготовили 17542 тонни 
органічних добрив при плані 120/0 
тонн.

Настрій у 
молодіжних 
ланках

комсомольсько- 
механізованих 

у ці дні — наступаль
ний, діловий. Таке враження 
залишилося в членів рейдової 
бригади після відвідин кількох 
господарств. Скрізь, як показа
ла перевірка, первинні комсо
мольські організації серйозно 
підійшли до комплектації ком
сомольсько-молодіжних колек
тивів по вирощуванню високих 
урожаїв кукурудзи. Шкода ли
ше, що кілька минулорічних ла
нок розпалось. І хоча з яви
лись дві нові — зменшення 
кількості таких колективів у 
районі запишається фактом

1
І

МОЛОДІЖНА ~ ТАКУ НАЗВУ МАЄ НОВА ВУЛІІ-
■ ЦЯ У СУБОТЦЯХ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ,

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ
До магазину № 10 облкннготоргу надійшли нові ви

дання: «Ваш вихід». II випуск. Розповідь про молодій 
митців України. «Молодь», 1973; ІО. БуряковськнЙ, 
«Люди, я любив вас...». Повість про Юліуса Фучика. К> 
«Дніпро», 1973; Днчев Стефан. «Шлях до Софії». Істо
ричний роман. К-. «Дніпро». 1973; Л. І. Родімцсв. «Твої, 
Вітчизно, сини». Політвидав України. 1974: П. Славші- 
ськнй. «Переможені горизонти». Роман. Львів, «Каме
няр», 1974; В. Собко. «Лихобор». Роман. Ц., «Дніпро», 
1973; Г. Шатунов. «З комсомольським квитком». М., Ви
давництво ДТ.СААФ. 1974.

Магазин висилає книги накладною оплатою,

Т. САЛАМАТКІНА, 
зав. магазином № 10.

м. Кіровоград.

К1НОПАНОРЛМА

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ЛИСТ був тривожним. У школі під час 
уроків почаділи діти — першокласники. 

Автор у трагічних тонах описував нещастя, 
вказував на черствість вчителів, нерозпоряд- 
ність директора. Прізвища свого він не вка
зав, проте підпис «батьки» повністю відпо
відав тону стурбованості.

Того ж дня ми виїхали до села Миколаївські 
Сади Кіровоградського району, де трапилася «по
дія». Не потрібно було багато часу, щоб встано
вити: автору листа в певній мірі зрадило відчуття 
міри. Справді, надзвичайна подія в місцевій вось
мирічці трапилася. Під час уроку несподівано 
зруйнувався димохід, чад став наповнювати кори
дор. Учителі помітили загрозу тільки під час пе
рерви, коли причинили двері з класів. Дітей пере- 
цели в приміщення із свіжим повітрям, але най
менші — першокласники — гірше перенесли «ева
куацію» — кілька з них були вражені.

— Нічого загрозливого не трапилося, 
пояснює сільський фельдшер О. Ф, Івано
ва. — Насамперед, завдячуючи правильним 
діям рчителів. Вони ізолювали дітей, про
вітрили приміщення, одразу ж викликали 
нас, медиків. І хоча здоров'ю учнів ніщо не 
загрожувало, ми вжили профілактичних за
ходів і незабаром малюки почували себе 
добре.

Зараз історія ця забувається, димохід у школі 
підремонтовано, діти продовжують навчання. На 
перший погляд все ніби налагодилось. Можна бу
ло б ерисати листа до архіву, тим більше, що 
З’ясувати до кіпця претензії автора, немає змо
ги — і)вого прізвища він не назвав. Можна бу
ло б поступити інакше: Звинуватити господарів 
закладу у тому, що неякісно підготували систему 
опалення до зими, закинути докір пожежникам, 
йкі не здійснюють .належного контролю, покрити
кувати комісію, що неуважно перевірила готов
ність ніколи до истого навчального року. Все це 
було б суттєво, але не вичерпно. Бо ж були на 
все причини.й інші, не менш вагомі.
О ОСЬМИРІЧНА школа в Миколаївських 
, Садах міститься в старому приміщенні. 
Логіка тих, хто вручив дітям ключі від при
міщення, була проста — перебудьте тут, а 
найближчим часом ми збудуємо вам нову, 
[типову школу.

З того часу її потяглося у восьмирічці 
двоїсте життя. З одного боку всі з надією 
поглядали навкруги, чи не закладається де- 
небудь, фундамент обіцяної новобудови, а з 
Іншого.'—: велася постійна боротьба (іншої

комсомол — СІЛЬСЬКІЙ школі ■■======

А ВИПАДОК - ЗАКОНОМІРНИЙ
то слова годі підібрати) за нормальні умо
ви навчання. І найперше: за пристойний дах 
над головою — старий бо мав більше дірок, 
аніж щільних місць.

У восьмирічку Миколаївських Садів ходять діти 
з кількох сіл. Батьки одних працюють у відділку 
Кіровоградської дослідної станції, інших — у кол
госпі імені Боженка. Тож найперше з проханням 
допомогти в ремонті учителі й учні звернулися 
саме сюди. Після тривалих обіцянок керівництво 
Відділку дослідної станції все ж виділило мину
лого року деякі матеріали на покрівлю, У кол
госпі імені Боженка допомогти чимось відмовили
ся навідріз. Аргументи тут прості — відстань від 
школи до контори відділку станції значно корот
ша, аніж до правління колгосйу. Отже, на думку 
голови колгоспу М. Т. Рубана, всі проблеми мають 
вирішуватися там. Тільки після тривалих пернпе- 
тій, керівництво господарства виділило частину 
будівельних матеріалів.

Таке ставлення призвело до того, що ре
монт школи затягнувся до останніх днів 
Серпня і його довелося закінчувати в ав-. 
ральному порядку. За безліччю інших про
блем лагодження системи опалення відсуну; 
лося на другий план.

Все ж, напередодні навчального року, про 
опалення почали говорити знову. Печі 
старі, кладка — ненадійна. І вирішили: за
мість того, щоб робити їм капітальний ре
монт, провести опалення парове. Умови для 
цього були, домовилися й з майстрами. За
тримка сталася лише із секціями батарей, 
які пообіцяли виписати у відділі народної 
освіти'. Проте отримали в Миколаївських 
Садах тільки обіцянки. А печі не витримали 
випробування часом.

Ось так і трапилося, що в неприємній по
дії вину поділили між собою не тільки вчи
телі школи. Проте й зараз відмахуються від 
потреб восьмирічки в колгоспі імені Божен
ка, І до сьогодні зволікають із будівни
цтвом закладу у відділку Кіровоградської' 
дослідної станції. Ще не забезпечив школу 
.батареями відділ народної освіти.
Д ЯК /КЕ повелися в цій ситуації шефи?, 
л Адже повинні воиігбути в учнів. Справ
ді, шефи ел Як повідомив, пас секрет 

тар Кіровоградського РК ЛКСМУ Володи
мир Бабич, над восьмирічкою в Миколаїв
ських Садах беруть шефство комсомольці 
дослідної станції. От тільки в школі про них 
ніхто не знає — ні вчителі, пі учні. Хоча 
кабінет секретаря комсомольської організа
ції відділку зовсім поряд з класами — че
рез стіну.

Напевне, надто надійно відгороджує та 
стіна комсомольського ватажка від сусідів. 
Інакше б кинулися у вічі йо.лу і недостатня 
наочність під час уроків, і відсутність Ле
нінської й піонерської кімнат. Та й куди ие 
глянь — скрізь відчувається потреба в до
помозі.

Можливо, нікому допомогти? Але ж на обліку 
в первинній організації дослідної станції налічує
ться понад 50 комсомольців. Більшість із них мог
ли б прийти у школу загоновими вожатими. Мож
ливо, немає в цьому потреби? Справляться самі 
вчителі? При всій неприпустимості такого питай- 
ня, воно абсурдне. У школі гостро потребують до- 
помогп. Тут штатним розписом не передбачено ні 
організатора позакаасної роботи, ні завідуючого 
господарською частиною. Усі проблеми мають ви- 
рішувати 12 працівників персоналу. А проблем як 
бачимо, немало.

Дивну позицію обрали і працівники рай
кому комсомолу, які не звертають на вось
мирічку ніякої уваги, звели шефство над 
школою до паперової писанини. Можливо, 
для здійснення їх рішень все-таки не виста
чає людських ресурсів? Але ж поряд — 
промисловий Кіровоград, численні комсо
мольські організації якого давно вже беруть 
шефство над сільськими школами. Чому б 
не звернутися за допомогою до них? Тоді 
напевне, швидше збудувалося б нове при-’ 
міщсипя школи, з явилася б нова наочність 
частіше відбувалися б у класах цікаві вечо
ри, диспути, вікторини. Потрібна тільки ува* 
і а справжня, а не формальна. Л її поки що 
не видно.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара», 

кіровоградський і>айоид *

ПРЕМ’ЄРИ ЛЮТОГО
...Літак західної авіа

компанії зазнав катастро
фи. Диктори радіо і те
лебачення сповістили 
світ, що серед пасажи
рів був і відомий учений 
доктор Мартін Івенс, 
який працював над 
проблемою продовжен
ня людського життя. Але 
Івенс і ще декілька па
сажирів врятувались і 
почули голос:

— Люди Землі! Будь
те добрими і щасливими. 
Ми не бажаємо вам зла. 
Ми прийшли з миром. 
Ми прилетіли з далекої 
планети...

Глядач повинен зрозу
міти свою особисту від
повідальність за хід зем
ного життя, за мир і 
прогрес — такий основ
ний мотив фантастичного 
фільму «Мовчання док
тора Івенса», створеного 
на кіностудії «Мосфільм» 
режисером - постанов
ником Б. Метальниковим 
(він же аатор сценарію). 
Головну роль виконує 
народний артист СРСР 
Сергій Бондарчук.

На найстарішому сталели
варному заводі країни — 
Іжорському — дрзматург 
І. Дворецький написав для 
кіно сценарій «інженер» — 
розповідь про сучасне вироб
ниче підприємство, про мо
лодого інженера, начальника 
великого цеху, про боротьбу 
нового з старим. Його було 
поставлено на сцені під наз
вою «Стороння людина».

І ось тепер на «Лен- 
фільмі» за цим сцена
рієм режисер В. Соко
лов поставив нову стріч
ку «Тут наш дім». В ролі 
головного героя знімав
ся популярний кіноактор 
В. Заманський.

Ця ж студія пропонує гля- 
»Ч^. музичну кінокомедію 

будВь?»КОХАЛИ КОЛИ'не- 
В лютому глядачі ру

мунського фільму «Втра
чені МІЛЬЙОНИ» знову зу
стрінуться з міліцей
ською бригадою на чолі 
з капітаном Панаїтом, 
героєм картини «Заплу
тані сліди»; подивляться 
картину чехословацької 
кіностудії «Баррандов» 
«Принц Баяя», поставле
ну за мотивами казки 
Ьожени Нємцової та ін
ші кінофільми.

О. БОРОВИК, 
працівник обласної 
контори по прокату 

. кінофільмів.
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ПРОЦЕС формування нової безрелігійної обрядо' 
восіі не можна ні спинати, ні прискорити. Він 

народжз-ііій бурхливим плином нашого життя, визна*. 
треться його розвитком. В нас встановилися свої свя- 

з’явилося багато обрядів та ритуалів, яких но 
знали раніше.

Тичу треба дуже старанно все зважувати і аналі
зувати, роз'яснювати молоді, що хороше, а що ні4 
підтримувати і пропагувати тільки хороше.

Якось в неділю я був в одному селі. В той час реє-, 
струвалися дві пари. Перша пара йшла через греб-, 
лю, супроводжувана оркестром, дружки співали гар
них обрядових пісень. Все було витримано, урочисто, 
голова виконкому сільської Ради виголосив напутню 
промову, молодих щиро вітали. Тільки вони почали 
виходити з приміщення, як тут на площі з протилеж
ного кінця села з’явився другий весільний кортеж. 
Ці жили на далекому кутку і приїхали на уквітчаних 
авто. Передня машина, в якій їхали молодята, екс
портувалася мотоциклістами, пов’язаними через пле
че барвистими стрічками. Яскраве пам’ятне видовії-, 
ще! Було- багато квітів, музики, пісень, веселощів.

Але що таке? Одна пара виходить з сільради, друга пря- 
мус туди. Під аркою вхідною їм якраз зустрічатися. Мо
лодята вчилися в одній школі, працюють в одному колгоспі, 
дружать з дитинства, добре знають одне одного. Та 1 су
проводжують їх вірні друзі, рідня. Здається, в такий радіс
ний день тільки б привітати одне одного, обмінятися друж
німи потисками рук. сказати слова привіту. Так ні. Якраз 
в той час. коли обом парам належало зустрітися, якісь роз
битні спашчп вихопили чорні покривала і накинули ЇХ на 
наречених. Так і розминулися пари, не глянувши одна на 

^ругу, пройшли всі, повідвертали голови, як вороги, не об
мовившись жодним словом, не зронивши навіть усмішки. Ви
являється, е старе забобонне повір'я, за яким твердиться, 
що молодим у день весілля гріх зустрічатися з іншими мо
лодими, а якщо і випадає така зустріч, то треба нарече
них прикрити чорним, аби піхто не «зурочив».

Старий і поганий забобон'. Проте ханжуваті сваш
ки вміло використали його, щоб зіпсувати радість 
щасливого дня, вони провели свою роботу, все перед
бачили. і ніхто цьому не протидіяв. Так з’явилася 
ложка дьогтю в бочці меду, старе, заскорузле проліз-

УРОЧИСТО чи
ЛИШЕ ВЕСЕЛО?
ло крізь шпаринку до нашого світлого чудового обря
ду і заявило про себе. А там же, на тих весіллях, бу
ло чимало комсомольців, та і старші товариші не здо- 
гадалися застерегти молодь.

И іноді навіть не помічаємо, як старе хижими п’я- 
™ вками присмоктується до нових обрядів. В бага
тьох загсах уже вгробився красивий ритуал реєстра
ції шлюбу. Молоді підходять до столу по килимовій 
доріжці, стають на вишиваний рушник, їм вручають 
золоті обручки, вітають хлібом-сіллю... Старі гарні 
традиції тут набувають нового значення і звучання. 
Проте і тут не завжди обходиться без тієї ж ложки 
дьогтю. В деяких загсах вся ця урочиста церемонія 
чомусь обов’язково закінчується розливом шампансь
кого. В урядовій установі мов би благословляється 
випивка. А хіба де головне? Хіба не можна зусилля 
скерувати на щось змістовніше? Або ще таке. Закін
чується реєстрація шлюбу, і зразу звучить музика —. 
«Вальс для молодих». Там же, в загсі, молодий з мо
лодою, тепер уже чоловік з дружиною, повинні від
топтати танок. Це, принаймні, не зовсім серйозна ви
гадка, для цього танцю на-весіллі ще знайдеться міс
це. а в урочисті хвилини потрібно, нам здається, сер
йозніших дій і серйозніших слів.

Дбайливе ставлення до сирих обрядово-святкових над
бань І цінностей потребує вдумливого осмислення кожної 
деталі з погляду сучасної нашої моралі, сучасних досягнень 
культури, нашого життя. Не можна старе і віджн.іе. трош
ки підлнцювавшв, просувати, як знахідки. Треба, щоб кож
на, навіть найменша деталь підкреслювала глибокий зміст 
події, найповніше виражала її суспільну 1 соціальну суть. 
Чоаенво в нас тепер виряджають призовників до армії — 
Жкраються друзі, родичі, звучать бадьорі пісні, музика, лу
нають хороші напутні слова. 1 дуже красиво, символічно, 
коли мати перез язує сина вишиваним рушником в дорогу.

Але стає прикро, коли юрба п’яних тягнеться за 
призовником з дикими вигуками, пе зовсім пристойни
ми вихватками та піснями. «Традиція, — кажуть, — 
нічого не поробиш». Отут, нам здається, якраз і є що 
робити комсомольським працівникам, культармійцям, 
■вихователям молоді. Нові обряди, нове до них став
лення треба настійно пропагувати, добиватися їх по
пуляризації. Де -ми не наступаємо, там випливають 
.темні сили минулого і своїми відсталими поглядами 
стають порадниками. Наше завдання — не поступи
лись їм місцем.
І ТУТ сама собою напрошується розмова про посіб-
* ну літературу. Ой, мало, дуже ж мало видається 

в нас книжок, в яких можна було б знайти цікаві по
ради про обряди га ритуали. Як? Що? Коли? — на 
щі питання молодь не завжди знаходить відповідь в 
літературі, і тоді порадниками стають бабки. Я не 
хочу образити старих, че хочу сказати, щоб їх fie 
слухала молодь, поради їхні завжди цінні, їх життє
вий досвід завжди знадобиться, його треба шанува
ли, використовувати. Але брати тільки хороше, зна- 
/інме. Старі часто нарікають: «От у наші часи!..» 
А.лклпво, справді дещо зблідли зараз окремі обряди. 
Мало в нас сучасних колядок і щедрівок, молодь про
сто не завжди знає їх — гарні обрядові весільні піс
ні. Ось цього і треба вчитися, переймати і множити 
хороші традиції.

О. МОТОРНИЙ, 
член Спілки письменників УРСР,

8 стор,

До 70-річчя від дня народження В. П. Чкалова

ГОРДИЙ
СОКІЛ

ВІД ЛЕГЕНДАРНОГО «АНТ-25 ДО «ВОСТОКА» і
І 

«Я буду літати до тих пір, поки рука може тримати ; 
штурвал керування літаком, а очі бачать землю». ?

Ці чкаловські слова були на вустах тисяч радян- }
ських льотчиків у роки Великої Вітчизняної війни. [
.Чкалов приніс світову славу зоряним крилам нашої і 
Батьківщини. Пам'ять про народного героя — льот
чика Валерія Чкалова не померкне у віках.

Але нашому молодому поколінню дорогий він і 
тим, що був героєм нашого часу у найширшому розу
мінні цього слова.

Крім мужності, безмежної сміливості, відданості 
своїй Вітчизні він виявляв й інші найкращі якості ра
дянської людини — вірний друг, що не терпить ли
цемірства, ніжний чоловік, турботливий батько. 
Невтомний оратор, пристрасний любитель мистецтва, 
перший фізкультурник, затійник. Загальна народна 
симпатія...

З кого брати життя? З Валерія Чкалова!..

що показав приклад беззавітного 
служіння партії, Батьківщині, 
приклад мужності і відваги...

Перед польотами в космос ми 
не раз згадували В. П. Чкалова, 
думали про те, як діяв би він на 
нашому місці. Після добового по
льоту в космічному просторі Г. С. 
Титов поїхав на Волгу, у Чка- 
ловськ, відвідав місце, де наро
дився великий льотчик, побував в 
ангарі, де зберігається легендар
ний «АНТ-25», що зробив стрибок 
через вершину планети, і від імені 
всіх космонавтів висловив захоп
лення житіям і подвигом В. П, 
Чкалова.

Авіація — колиска космонавти
ки, і традиції, народжені льотчи
ками, розвиваються і примножую-, 
ться космонавтами. У зіркових ді
лах будуть житії ім’я Чкалова, 
справи Чкалова.

Льотчики-космонавтн СРСР 
Ю. ГАГАР1Н, Г. ТИТОВ,
A. НІКОЛАЄВ, П. ПОПО
ВИЧ, В. БИКОВСЬКИИ,
B. ТЕРЕШКОВА.

СМІЛИВІСТЬ МАЄ МЕТУ
Одного разу під час шкільних польо

тів хтось крикнув:
— Ех, що робить! Дивіться, дивіться! 

Я подивився вгору. Хтось на біплані- 
иииищувачі «Мартінсайд». виконуючи 
пілотаж, загнув неможливий крен. Ма
шина, що майже стояла на крилі, втра
тила швидкість і зненацька різко уві
йшла в штопорний виток. З кожною 
крупинкою секунди прискорювалась 
трагічна зустріч із землею. Я подивив
ся па те місце аеродрому, де мав ста
тися удар... ] раптом десь за сотню 
метрів від землі «Мартіисайд» пору
шив ритм кручення і з зовнішнім кре
ном, нахилившись донизу, вислизнув Із 
штопора.

«Вивів! Молодець! — полегшено 
зітхнув я, і лише потягнувся за ци
гарками, як тут же зармер від неспо
діванки: пілот з «Мартінсайда! замість 
того, щоб зайти па посадку, знову пі
шов угору, и небо. Тільки що щасливо 
уникнувши вагибелі, він повинен., був 
негайно сісти, прийти в себе, оглянути 
машину. Замість цього літак вже зно
ву набрав висоту, метрів шістсот всьот 
го. І псі побачили,' як пілот знову, . 
тільки в інший бік, різко нвів літак в 
штопор, на цей раз навмисне...

Разом з іншими я підійшов до літа
ка, що тільки-но сів. Із його кабіни, 
спокійно відстебнувши ремені, не по
спішаючи вилізав Чкалов. Зіскочив на 
землю і, сяючий, задоволений, сказав 
мотористові, похлопавши рукою по бор
ту літака:

— Хо-ороша машинка!
О. ЖУКОВ, 

колишній старший інструктор 
Валерій Павлович добре знав свої 

можливості І повністю використовував 
їх у польотах. Іноді, спостерігаючи за 
його польотом на дослідній машині, бу
ло боязко і за нього і за машину.

Я якось спитала його:
— Ну, для чого ви, Валерію Павло« 

вичу, робите такі ризиковані речі?
Він відповів:
— У мене реакція швидша від будь» 

якої надшвидкої еволюції.
І дійсно, він долів це багатьма і ба

гатьма чудесними польотами. Він ро
бив тс, що середнім людям здавалось 
безумством. Для нього це було
мальвою працею із стопроцентним ви
користанням своїх потужностей, гово» 
ричи технічною мовою...

3. ЖУРБІ НА, 
колишній ведучий інженер

...І цю властивість треба було в ньо
му цінувати і вміти цілеспрямовано 
спрямувати. Для такої людини потріб
но було знайти такс завдання, постави
ти перед ним таку мету, які дали б 
йому можливість розкрити на всю ши
рочінь свої прекрасні здібності.

В ті роки не виявилось біля нього 
людей, які могли б оцінити його До
стоїнства по-справжньому. Багато хто

на свій аршин. А 
ШІІ иув ШІЩІ' ЬІД ІІІІ.Х НЦ голову.

М. ГРОМОВ,
Герой Радянського Союзу.

Те, що критики, а часом і друзі 
Чкалова, і навіть він сам називали 
«повітряним хуліганством», багато 
в чому було розвідкою, пошуком, 
нащупуванням нових можливостей 
польоту иа літаку... В основі його 
«вольностей» лежала не жадоба 
сенсації і не прагнення полоскота
ти собі нерви, а бзжання відірва
тися від стандарту, знайти нові 
прийоми пілотування, розширити 
можливості людини, що здобула 
крила...

М. ГАЛЛАИ, 
Герой Радянською Союзу.

За порівняно короткий час В. П. 
Чкалов випробував десятки систем 
літаків. В напруженій праці він 
перевіряв нові вітчизняні літаки і, 
не боючись «сюрпризів», ставив 
їх у різноманітні положення, щоб 
всебічно , перевірити літальні 
якості.

Чкалову доводилось ризикува
ти. Але це був справжній, твере
зий риск, обережний і холодно
кровний. Пілоти знали, якщо ма
шину випробував Чкалов, можна 
бути впевненим в її надійності. І 
однією з таких машин був вини
щувач «ИЛ-16», з яким наші Вій
ськово-Повітряні Сили вступили у 
Велику Вітчизняну- війну.

В. КОВЕЛЬНИКОВ, 
генерал-майор.

СПРАВЖНЯ ЛЮДИНА
Чкалов народився для справ героїч- 

них. Країна виховала в ньому мрію 
про подвиг.

Чкалова не можна було не любити. 
Він нічого не таїв у собі. Натура но
ровиста, відкрита, Чкалов віддавав 
улюбленій справі і улюбленим людям 
всі багатства свого серця.

Можливо, тому І.був він таким тала
новитим оратором. Люди любили його 
слухати. В кожному його слові відчу
вався ясний, чистий вогонь, що зігрівав 
усе єство цієї людини. Він був справж
нім патріотом. Для блага Батьківщини 
він був пище від них на голову...

М. ГРОМОВ.
В. П. Чкалов був обраний трудящи

ми Горьковської області і Чузашської 
Республіки у Верховну Раду СРСР 
першого скликання.

...Уже па зборах в Пильні Валерій 
Пивлович говорив важко. Десь вііі

простудився: кашляв, у юлосі густи» 
хрип...

нам сказали, що до Чебоксар ніяких 
мітингів ис Руде. Але на околиці Ції- 
нільська-Чкалова чекало понад вісім 
тисяч колгоспників і службовців, Чка
лов знону пиголошує промову.

Він у пальті, без шапки. Холодний 
морозний вітер тріпоче ного русс во- 
лосся. я нахилився до нього.

— Валерій, надінь кепку. Ти ж зов
сім зляжеш!

— Я говорю з народом! — Вій зле 
педнинвея на мене...

Л. КУДРЄВАТИХ, 
радянський працівник.

«БУДУ ТВОЇМ ДРУГОМ ДО 
КІНЦЯ...»,

«Облетіти навколо кульки...». Цю 
мрію він висловив після свого перельо
ту у СПІД через Північний Полюс.

Тоді иьіо-йоркські газети називали 
екіпаж перельоту — Чкалова, Байдуко
ва, Белякова — «учасниками запамо
рочливого підприємства у світі». Про 
.Чкалова французи говорили, що вій 
«безстрашний шеф-пілот Радянського 
авіона». Сам Валерій Павлович, під час 
поїздки в Америку, у клубі дослідників 
розписався на унікальному глобусі, де 
накреслені лінії маршрутів і автографи 
Фрітьофа Нансена, Руала Амуисена...

Але не про це хочеться мені згадати. 
Я хочу поділитися спогадами про ра
нішнії період життя Чкалова, про нашу 
сумісну молодість...

Валерій, по суті своїй, був ліриком і 
дуже ніжною людиною. Він дуже 
любив сім’ю... Слово «мати» було для 
нього священним. Він втратив матір в 
шестилітньому віці, я теж рано осиро
тіла.

Пам’ятаю весняний погожий день. 
Майже по-літньому гріло ленінградське 
сонце... Ми з Валсрієм пішли на Сера- 
фимське кладовище, де похована моя 
мати. Постояпши деякий час над до
рогою мені могилою, Валерій раптом 
тихо сказав:

— Лелія, обіцяю тобі ніколи не крив
дити тебе, любити тебе і бути твоїм 
другом Д<і КІНЦЯ ДНІВ моїх.

Побачивши на моєму обличчі сльозу, 
Валерій ніжно витер її, подивився мені 
у вічі, взяв мене за плечі, і ми, ні сло
ва не кажучи більше, пішли...

Ольга ЧКАЛОВА дружина.

«1-го я був думкою з тобою та Іго
рем... Згадував твоє обличчя в той 
день, коли був у тебе п палаті. ТЬов 
обличчя говорило про перенесено то
бою. І в той же час на ньому було 
написано непоясниме, хороше почуття 
материнства... А як я був у той день 
радий, щасливий, мені хотілось крича
ти, співати, носити тебе на руках. Ти 
дала мені те, чим я живу зараз, і мов 
життя стало якимсь хорошим дорогим. 
Ти і син — ось мов життя, ось мов по
вітря і світло...

Валерій ЧКАЛОВ.
З листа до дружини. Брянськ.
Зима 1928 року.
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бітничнх гуртожитків я 
риштувань новобудов. Це ті, 
хто любить пісню, запальний 
танок, хто бажає сказати ши
ре слово з самодіяльної сцени» 
Таких ентузіастів у клубі ком» 
бінату «Кіровоградважбуд» -■ 
близько 120. Серед них — най- 
більш згуртований колектив 
агіткультбрнгади «Мастерок». 
Активні учасники його — тех- 
иік-будівельннк Геппадій Кін, 
стропальник Анатолій Коник, 
муляр Надія Кришня та інші» 
Першими помічниками дирек
тора клубу Євгена Векслера 
стали робітники, гесляр Віктор 
Іллюшин, арматурник Леонід 
Шубаноо, токар Олександр 
Груднев, майстер Володимир 
Рубін, лаборант Валентина 
Соловей.

НШИ
cwEOmri

АРАЗ, коли наші вулиці буквально 
** запруджені автобусами, ■тролейбуса" 
ми, таксі, може здатися, що проблеми 
пішохода, як такої, не існує. Можливо. 
Бо, скажіть, кому здумаеться добирати
ся пішки на роботу,’ приміром, з Чере- 
мушок до центру, або навпаки? Набага
то ж простіше заплатити чотири чи 
п’ять копійок і..»

Але давайте почекаємо Із висновками. Спра
ва в тому, що згадані зручності, про які га- 
даємо, інколи нереальні, і як ми часто спосте
рігаємо, незважаючи на достатню кількість об
слуговуючого автотранспорту, число пішоходів 
збільшується. Все частіше вони згадують оту 
бабусю, з народного фольклору, що тюпала з 
мішком за плечима на базар. А коли якийсь 
проїжджий люб’язно запропонував їй місце на 
своєму возі, вона настільки ж люб'язно від
повіла:

— НІ, сяику, дякую. їдь сам, бо я дуже по
спішаю.

2
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.55 

Телефільм. «Три весни Лені« 
на». (К). 11.00 — інформації« 
на програма. До візиту тон, 
Л. 1. Брежнєва на Кубу. (МІ, 
12.35 — Кольорове телебачен
ня. Митці столиці України, 
(К). 13.05 — Календар «Малят» 
ко». (Донецьк). 13.35 — Длц 
дітей, «Між добрими людці 
ми». Художній фільм. (КП 
15.30 — «В ім’я миру». (К), 
15.45 — Циркова програму
«Арена». (Запоріжжя). 17.G0v» 
Телефільм «Ріка та небо*. 
(К). 17.30 — Кольорове телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (М)- 18.00 — Новини. (Му. 
18.15 — Прем’єра телевізійного 
документального фільму
«Сценки». (Ленінград). 19.00-« 
«Вогні цирку». (М). 19.10
Штраус «Циганський барону 
Прем'єра спектаклю Празько
го муз. театру. (М). 21.00 -** 
Програма «Час». До візиту 
тов. Л. 1. Брежнєва на Кубу, 
(М). 22.00 — Чемпіонат Євро
пи з фігурного катання.
хи. Довільна програма. ПогзА* 
кінченні — новини. (М).

СЛАВЛЯЧИ ЧЕСТЬ РОБІТНИЧУ
«МАСТЕРОК» НА СТОЛИЧНІЙ СЦЕНІ

І ось Євген Векслер та Яків Красновсьний створили 
сценарій нової композиції для агітбригади — «Робітни
ча часть». Натхненні слова поета, звитяжні акорди 
патріотичних пісень радянських композиторів — все про 
велич люднни-творця, руки робочі.

Культармійці клубу комбінату «Кіровоградважбуд« 
успішно виступили на обласному огляді агітнульт- 
бригад, який проводило облпрофрада. «Мастерок» був 
удостоєний першої премії 1 здобув право участі п за
ключному турі агітбригад і агіттеатрів закладів куль
тури профспілок республіки. Серед 25 кращих колекти
вів України на сцені Жовтневого палацу культури де
монстрували своє мистецтво І будівельники Кіровогра
да. Професійні митці, комсомольські і профспілкові 
працівники, мистецтвознавці, режисери, які входили до 
складу жюрі огляду, високо оцінили виконавську май
стерність наших земляків. Жанрова оригінальність, вда
ла композиція, тематична актуальність сценарію «Ро
бітничої честі» поставили колектип «Мастерка» врі
вень з вже відомими агітколективами республіки (агіт
бригада «Вугольок» Ворошиловградської області, 
«Комсомольський світлячок» Львівської області, культ
армійці Запоріжжя, Донецька).

Кіровограді^ відзначені дипломами другого ступеня. 
Програмою агітбригади зацікавилось Центральне теле
бачення. і ми незабаром матимемо нагоду побачити 
фрагменти з виступів «Мастерок» на екранах своїх 
„„cb.PL. м ВІНЦЕВИЙ.

На фото: виступає «Мастерок».
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

и
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.....,Огляд листів 
з останньої пошти

Все це пригадалось у зв’язку з тим, 
що останнім часом до редакції почало 
надходити багато листів, в яких читачі 
скаржаться на роботу міського тран
спорту.

«Вийшла з дому набагато раніше зви
чайного, — пише Н. МИГУЛЬ з Кіро
вограда. Думаю, до початку робочого 
дня «піджену» свої справи. Але трапи
лось так, що ще й запізнилась. Непри
ємність на роботі. Почала пояснювати, 
мало хто й вірить, що таке могло бути. 
Але і справді так, свідків є багато».

Далі автор детально описує, шо їй 
більше, ніж 15 хвилин довелось чекати 
автобуса зразкового маршруту № 8. 
Людей за цей час зібралось багато. Ко
ли ж нарешті, він під’їхав, сісти 
в нього не довелось: він був пере
повнений. Наступний — теж. Аж в тре
тій пощастило «залізти».

«Нарешті», — полегшено зітхнули ми, 
співчуваючи автору, та читаємо далі: 
«...Водій, на жаль, нікуди не поспішав. 
То він неквапно протирав скло, потім 
нескінченно довго відмічав путівку біля 
диспетчерського пункту. На каші заува
ження сказав:

— Якщо не вигідно, ходіть пішки.
Подібна ж ситуація і в листі М. Кос

тенко. «Я буквально одного метра не 
добігла до зупинки, а водій автобуса з 
байдужою посмішкою зачинив двері пе
ред самим носом. Мовляв, почекаєш»,— 
пише вона.

Нарікання, треба сказати, справедливі. Тро
лейбусне управління і автобусний парк, пере
йшовши на прогресивний безкондукторнпй і 
бсзкасовий метод обслуговування, одержали 
багато переваг. Скоротився штат, водіям стало 
набагато легше. Аякже. їм не треба тепер «на
ганяти» план. Раніше, бувало, пе вистачає у 
кондукторській сумці кількох карбованців, во-

дій і старається набрати якнайбільше пасажи
рів. Тепер же водіям платять, а основному, за 
кількість виконання рейсів. Тож 1 не дивно, 
чому часто-густо «перед носом зачиняють две
рі», або ж ганяють «порожняком« один за 
другим навперейми. Пасажир тепер для них 
став чимось другорядним?
у ТАКОМУ ж становищі опинились і 
* світловодці. Ось що лише до редак
ції наш читач Н. ДУМБРАВА:

«Якщо ви закінчуєте роботу о вісім
надцятій годині, то додому не поспі
шайте. Бо з вісімнадцятої до дев’ятнад
цятої у водіїв і кондукторів перерва. 
Не поспішайте сісти і в перший авто
бус, що з’явився після годинного чекан
ня: у нас не залишиться жодного гуд

зика, або навіть і головного убора. 
Краще почекайте ще. Тоді підходить не 
один, а чотири автобуси. В якийсь із 
них вже сядете точно».

А цього листа не можна 
читати без хвилювання. 
Його пише 84-річний дідусь 
С. А. Пакуль із села Олек
сіївни Олександрійського 
району. Він повідомляє, що 
кілька сіл на трасі Олек
сандрія — Шевченкове' те
пер «позбавлені» можливос
ті придбати собі найиеоб- 
хідніші продукти харчуван
ня із продовольчого мага

зину, оскільки маршрутний автобус пе
рестав курсувати.

Читаючи ці та подібні листи з наріканнями 
на роботу автотранспорту громадського обслу
говування, мимоволі проймаєшся почуттям 
доброї заздрості до пасажирів залізничного 
транспорту. Та, виявляється, і їм заздрити Ін
коли немає чого. Про це говорить лист жите
лів села Богданівни Знам’янського району. 
«Якщо треба поїхати до міста, — пишуть во
ни. то втрачаєш багато часу, аби сісти в ав
тобус. В поїзді (Шевченкове — Знам’янка) 
теж не заспокоїшся. Не подумайте, що в ньо
му незручно їздити. Ні. Незручно виходити. 
Особливо на зупинці «Кохановка», де немпс 
платформи».
Я К БАЧИМО, редакційна пошта, яку 
** умовно можна назвати «пасажир
ською», говорить про те, то організації, 
яких це стосується, забули про найго
ловніше — про людину.

Пасажиром буває кожей з пас. 
Один — довше, інший — кілька хви
лин. Але від того, як його обслужать, 
залежить настрій, якщо хочете — про
дуктивність праці на робочому місці.

Доречно сказати й ще про таке. У ро
боті транспорту, справді, багато недолі
ків. Але транспортникам іноді теж тре
ба поспівчувати. Бо шляхи, якими вони 
прокладають свої маршрути — далекі 
від ідеалу. Глибокі вибоїни, відсутність 
заїзних «карманів», не говорячи вже про 
додаткові труднощі, пов’язані з погод- 
ними умовами, станом електромережі, 
завдають чимало прикростей як водіям, 
так і пасажирам.

Тож частішу претензій, висловлених і 
в листах, і в усних заявах інших чита
чів працівники Кіровоградського шляхо
во-експлуатаційного управління повинні 
взяти па свій рахунок і належно на них 
зреагувати.

«Я дуже хочу стати за
крійником. І знаю, що в 
Кіровограді є училище, де 
можна набути цю профе
сію. Повідомте, будь лас
ка. мені його адресу, чи 
приймають до цього учи
лища з освітою за 8 кла
сів, і чи дає воно середню 
освіту?».

Юлія КОЗИР,
с. Краснссілка
Олексапдрівського 
району.

Справді’, Кіровоградське 
технічне училище 4 го
тує робітників швейної

промисловості. Є там І гру
па закрійників, ало прий
маються особи тільки із 
середньою освітою. Адреса 
училища: м. КІРОВО
ГРАД. ВУЛ. ГОГОЛЯ, 79, 
ТУ » 4.

«Де можна набути спе
ціальність секретар-дру- 
карки»? — запитує редак
цію Л. Палій з села 
В. Балка Вільшанськогр 
району.

Професію секретар-дру- 
квркн можна набути на 
курсах машинопису, що 
діють при Кіровоградсько
му гарнізонному клубі 
офіцерів. Навчання на 
них — платне (5.карбован
ців на місяць). Строк на
вчання — 10 місяців. По
чаток занять з 1 вересня. 
Прийом заяв з 1 липня. 
Адреса курсів: м. КІРО
ВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕН
КА, 2, ГАРНІЗОННИЙ 
КЛУБ ОФІЦЕРІВ.

Всім, хто хоче стати комсомольським кореспондентом
ДОРОГІ ДРУЗІ!
Редакція газети Молодий комунар» і об- 

на сне відділення Спілки журналістів УРСР 
оголошують прийом на однорічний факуль
тет комсомольських кореспондентів Кірово
градського міського університету робкорів 
І юнкорів.

Заняття на факультеті проводитимуться 
двічі на місяць у вечірній час. Перед слуха
чами з лекціями про газетні жанри, журна
лістську майстерність, з доповідями на за*

гальнополітичні теми виступатимуть журна
лісти Кіровограда : Києва, партійні і комсо
мольські працівники, спеціалісти різних га
лузей знань. Майбутні комкори проходити
муть виробничу практику у відділах редак
ції газети «Молодий комунар».

Навчання на факультеті прирівнюються 
до занять у системі комсомольської полі
тичної освіти. Після закінчення випускники 
факультету отримають свідоцтво.

На факультет комсомольських кореспоіг

дентіп приймаються юнаки і дівчата у віці 
від 16 до 28 років, рекомендовані комітета
ми ЛКСМУ підприємств; установ, учбових 
закладів або багатотиражними, районними 
газетами.

Заяву про прийом І рекомендацію надси
лати на адресу: м. Кіровоград, вуя. Луна- 
царського, 36, редакція газети «Молодий 
комунар», з позначкою на конверті: «До 
приймальної комісії».

Перше заняття — 15 лютого.

Наша адреса і телефони
Газета виходить; 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 
«Телевізійна школа механіза
тора». (К). 9.05 — Кольорово 
телебачення. «Ранкова гімнас
тика для дітей». (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школярів. 
«Будильник». (М). 10.00 -і
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 1І.00 
програма.
Брежнєва
— Для 
(М). 12.30 
на». (М).
кіоск». (М). 14.00 — Чемпіонат 
Європи з швидкісного бігу на 
ковзанах серед жінок. (М). 
14.25 — Кольорове телебачен
ня. «Два капітани». Художній 
фільм. (М). 16.00 — «Міжна
родна панорама». (М). 16.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 17.00
— Кольорове телебачення. Чем
піонат Європи з фігурного ка
тання. Показові виступи. (М). 
19.30 — «За вашими прохан
нями». Музична програма. 
(М). 20.00 — Кольорове тйгЛ- 
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жсй». (М). 21.00 — Програма 
«Час». До візиту тов. Л. !. 
Брежнєва на Кубу. (М). 22.00 

•— Кольорове телебачення. 
Прем’єра телевізійного музич
ного фільму «Дмитро Шоста- 
копію — п’ята симфонія». 
(М). По закінченні — міжна
родний турнір з вільної боро
тьби. (М). 23.30 — Новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 
Телефільм «Свідчить комі
сар». (К). 9.35 — Ранкова гім
настика. (К). 9.50 — Докумен
тальний фільм «Земля V оке
ана». (К). 11.00 — інформа
ційна програма. До візиту 
той. Л. І. Брежнєва на Кубу. 
(М). 12.30 — Музичний фільм 
«Співає К. Огневий». (К>. 13.30 
—- Для школярів. «Ким бути?» 
(К). 14.15 — «Звернення пар
тії — програма дій». (Дніпро
петровськ). 14.45 — Л. Усти
нов. «Недоторкана». Вистава- 
казка. (Львів). 16.15 — «и*
м’я». (Донецьк). 17.15 — До
кументальний фільм. (К).
— «Актори і ролі». (К). 19-0®
— Програма «Вісті». (К). 19-30 
«Екран молодих». (К). 20.45—* 
«На добраніч, діти!» <К). 21-00
— Програма «Час». До візиту 
тон. Л. 1. Брежнєва на Кубу- 
(М). По закінченні — худож
ній фільм «Ташкент — міст0 
хлібне». Вечірні новини.

— Інформаційна 
До візиту тов. Л. І, 
на Кубу. (М). 12.00 
школярів. Концерт. 
— «Сільська годн- 
13.30 — «Музичний

«СІ

316010. ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунвчарського, 36, 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-43-35, відділу пропаганди, 
»Ідділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
«ьково-мтріотичного виховання ті спорту — 2'46-87,

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ПОГОДА
Вдень 2 лютого по "Тери

торії області і місту Кіро
вограду передбачається: по
хмура погода, без істотних 
опадів, місцями туман, ран
ком слабка ожеледь, на до
рогах слабка ожеледиця.

ПЕРША ПРОГРАМА. 7.30 -* 
Програма передач. (М). 7.35 
Концерт. (М). 8.00 — Інф0Рма* 
пійна програма. (М). 9.30 -* 
«Очевидне — неймовірне». 
(М). и.оо — Інформаційна 
програма. (М). 11.35 — «Шк|л°* 
ний екран». Фізика для «’’НІв 
G-x класів. (К). 12.00 — 
ла передового досвіду».
12.30 - Для дітей. О. Чеоап«- 
«Кіт-гусляр». Вистава. (Мнко* 
лаїп). 13.15 — ТелевістІ.
15.15 — Кольорове телебачен
ня. Кінопрограмп СвеРЛ-100' 
ської кіностудії. (М). 15.55. ' 
«МузеЙ-кппртнра». О. С. ПУ««Г 
кіна». (М). 16.40 — «Мамина 
школа». (М). 17.10 — Диепу» 
старшокласників. (М). 1S.00 
«День за днем». Інформаніи; 
ний випуск. (Кіровоград). їв-1'’ 
— Телефільм. (КірпограДІ-
18.30 — «Екран запрошує» •
(Кіровград). 10.00 — «Коннерт* 
вальс». (М). 19.20 — Прем 
телевізійного спектаклю. П. со- 
лодарь. «Дві години в ср’ ’ 
Дугановнх», (М). 21.00 — тгро- 
грлма «Час». (М). 22.05
Кольорове телебачення.
про балет». (М). По закінчен
ні — спортивний щоденник*’ 
Нопинн. (М).
ИЯЯВ.ІЧШИИН R'H.J?*?*'
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