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РАДЯНСЬКИЙ народ крокує назустріч Першо- 
* 'гравяю. Хода його впевнена, дорога осяяна сві- 

7о.м ідей маркснзму-лепінізму. Ми — трудовий народ, 
ми —• країна трудящих, — гордо мовить кожен з нас, 
людей радянських. В переддень свята міжнародної 
солідарності трудящих ми подаємо руку братерства 
кожному трудівникові землі, паші думки про мир, про 
достаток на планеті, наш труд — для розвитку пре-

< красної Радянської Батьківщини. ‘
Заклики Центрального Комітету Комуністичної партії Радян

ського Союзу до 1 Травня сповнені великої сили, с свідчен
ням цілеспрямованої внутрішньої і постійного миролюбного 
Kjpcy зовнішньої політики вашої країни. Вчитайся уважно в 
кожен із Закликів, ровеснику! У них — життєві принципи на
шого соціалістичною суспільства, які складалися протягом 
багатьох поколінь, в них ставлеввя до праці, і переконання 
комуністів-леніїїців, моральні закони, за якими ми живемо, 
І пролетарський обов’язок перед народами світу. Ми, мо
лоде покоління, виховуємося на них. І в серці кожного з 
line — незгасний вогонь революції.

— Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе ре
волюційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби 

трудящих усіх 
країн проти імпе
ріалізму, за пере
могу соціалізму і 

. комунізму!
Трудовий енту

зіазм панує сьо- 
гедні в країні. Ра
дянські люди ви
конують плани ви
значального року 
п’ятирічки, плани.А О ІД І накреслені XXIV

О А IX J S FB г4І3’Ї5Д0М кпрс- 1ВДВІЧІ святковим 1
І г~::1-----------------rs р;і ;k.іп.-л скніє

свято 1 Травня 
п для передовиків промисловості і сільського госпо

дарства, для тих, хто випереджає своєю натхненною 
працею час, хто закладає сьогодні основу для вро
жайної ниви сімдесят четвертого! Приємно відзна
чити, що комсомольці і молодь не залишаються в 
боргу перед Вітчизною. Напередодні свята з «Черво
ної зірки» надійшло радісне повідомлення: три ком
сомольсько-молодіжні колективи, ЯКІ очолюють 
Г. Брайловський, М. Скліфус, В- Недопас, вико
нали п’ятирічку! Це найкращий подарунок міжнарод
ному Діпо трудящих. Партія звертається до нас:

— Трудящі Радянського Союзу! Ширше розвивай
те всенародне соціалістичне змагання за дострокове 
виконання плану 1974 року!

Партія комуністів- Кожен юнак і дівчина, кожен 
комсомолець прагне наслідувати у своєму житті 
старших товаришів — членів КПРС. Зростати що
день у праці, в навчанні, в ідейному гарті, бути зав
жди в перших рядах будівників комунізму, вироста
ти надійною зміною старшого покоління, бути вірни
ми ленінцями — в цьому зміст твого й мого життя, 
ровеснику.

— Юнаки і дівчата! наполегливо оволодівайте 
марксистсько-ленінським вченням, досягненнями нау
ки,техніки і культури! Примножуйте славні револю
ційні, бойові і трудові традиції радянського народу! 
Будьте активними борцями за здійсненнії рішень 
XXIV з’їзду КПРС.

Першотравневі Заклики—це програма дії. Натхеи- 
ні великим словом партії з ще більшим піднесенням 
ентузіазмом ми станемо до роботи. Па кожному ро
бочому місці вишукувати резерви, боротися за під- 

^-ввщення продуктивності праці, раціональне викори
стання кожної робочої години, поліпшувати якість 
продукції — до нього повинен прагнути кожен тру
дівник.

Комуністична партія Радянського Союзу о переддень Пер
шотравня шле палкі привітання братнім комуністичним і 
робітничим партіям. Радянські люди висловлюють солідар
ність з народами, які борються за національну J.«залежність, 
їжі будують нове життя. Радянські люди разом з прогре
сивним світом проголошують:

— Братерський привіт робітничому класові, трудя
щим І всім демократам Чілі, які ведуть мужню бороть- 
бу проти терору реакційно-фашистських сил!

Народи світу» Зміцнюйте солідарність з патріота
ми Чілі! Свободу Луїсу Корвалану! Свободу всім І в’язням фашистської хунти!

Заклики ЦК КПРС до 1 Травня знайшли відгуки в 
серці кожного. Ветеран партії і ровссішк-комсомо- 
лєцЬ, юнаки і дівчата відповідають па слово Цеп- 

І трального,Комітету новими звершеннями. ІІапередод-
I ні XVII з’їзду ВЛКСМ вони крокують в авангарді І соціалістичного змагання.
і Несучи велику виховну силу комуністичних ідей, Заклики 

мають стати для комсомольських праціпникіи тим пажлппнм 
і документом, знайомство і роз’яснення якого поаннно бути 
I обов тюковим в кожній комсомольській організації, для кож

ною члена ВЛКСМ.
і. г Найголовніші накреслення нашого дня, відчуття 

своєї єдності з країною, з ритмом трудового часу не
суть для кожної радянської людини Заклики ЦК 
КПРС. Мп — будівничі, нас 250 мільйонів. 1 в єдино
му пориві, керовані партією Леніна, ми горю кроку
ємо в щасливе майбуття.
|1I1“nViAJ,pan0l’0M маркснзму-лепінізму, під 

комунізму! - ■ •

ДО НАС
ПАРТІЇ

— під прапором маркснзму-лепінізму, під керіп« 
пицтвом Комуністичної партії — вперед то перемоги

ГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ПІОНЕРИ І ШКОЛЯРІ! ПАЛКО 
ЛЮБІТЬ РАДЯНСЬКУ БАТЬКІВ
ЩИНУ, ДОБРЕ ВЧІТЬСЯ, ОВОЛО
ДІВАЙТЕ ТРУДОВИМИ НАВИЧ
КАМИ! ГОТУЙТЕСЯ 
АКТИВНИМИ БОРЦЯМИ 
ЛИКУ СПРАВУ ЛЕНІНА, 
КОМУНІЗМ!

СТАТИ
ЗА ВЕ-

ЗА

ЗБОРИ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНО- 
ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ

12 квітня в Кіровограді, в примі
щенні Будинку політичної освіти, 
відбулися збори обласного партій
но-господарського активу. В них 
узяли участь члени ^.кандидати в 
члени обкому Компартії України, 
члени ревізійної комісії обласної 
партійної організації, перші секре
тарі міськкомів і райкомів партії, 
голови виконкомів міських і район
них Рад депутатів трудящих, на
чальники районних управлінь сіль
ського господарства, керуючі ра
йонними об'єднаннями «Сільгосп
техніка», перші секретарі міськко
мів і райкомів комсомолу, голови, 
директори, секретарі партійних ор
ганізацій, головні агрономи колгос
пів і радгоспів, керівники обласних 
організацій, управлінь і відомств.

З доповіддю «Про завдання об
ласної партійної організації, що ви
пливають з постанов ЦК КПРС, ЦК

Компартії України «Про організа
ційно-пропагандистські заходи у 
зв’язку з промовою Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва на урочистому засіданні 
в Алма-Аті, присвяченому 20-річчю 
освоєння цілини» виступив перший 
секретар обко/лу Компартії Украї
ни М. М. Кобильчан.

В обговоренні доповіді взяли 
участь: перший секретар Знам’ян- 
ського міськкому партії В. П. Івлєв, 
перший секретар Долинського рай
кому партії П. Л. Гідулянов, голова 
колгоспу «Шлях Леніна» Онуфріїв- 
ського району Герой Соціалістич
ної Праці Т. І. Шевченко, бригадир 
тракторної бригади колгоспу «Шля
хом Леніна» Олександрівського ра
йону Герой Соціалістичної Праці 
Г. П. Юрченко, голова Кіровоград
ського райвиконкому М. Д. Ли
сенко, слюсар Новоархангельсько-

го районногз об’єднання «Сіль
госптехніка» В. І. Олександрович, 
перший секретар Олександрійсько
го райкому партії Ю. Г. Петренко, 

'головний агроном колгоспу імені 
Тельмана Компаніївського району 
А. П. Грицаєкко, секретар партко
му колгоспу «Дружба» Новоукра- 
їнського району Л. Д. Федорове, 
перший секретар обкому ЛКСМУ 
М. К. Скляниченко, керуючий Боб- 
ринецьким районним об’єднанням 
«Сільгосптехніка» В. Й. Заїкін, го
лова обласного міжколгоспного 
об’єднання по будівництву В. О. 
Самохвалов.

Із заключним словом виступив 
М. М. Ксбильчак.

У роботі зборів активу взяв 
участь інспектор ЦК Компартії Ук
раїни П. А. Фідулічев.

З обговореного питання збори 
обласного партійно-господарського 
активу прийняли резолюцію.

ТЕПЛО 
БРАТЕРСЬКИХ 
СЕРДЕЦЬ

о ЗУСТРІЧ В ОБКОМІ 
комсомолу

Юнаки й дівчата жваво 
розмовляли. З усього ро
зумілось, що в обкомі 
комсомолу зібралися дру
зі, яким є про що говори
ти, над чим міркувати. 
Цього разу тут були сту
денти й робітники облас
ного центру. Вони зустрі
чались з посланцями бол
гарського і монгольсько
го народів, які навчають
ся в нашому обласному 
центрі.

Відкрив зустріч перший 
секретар ОК ЛКСМУ 
М. Скляниченко. Він роз
повів про міцні зв'язки 
болгарського, монгольсь
кого і радянсікого наро
дів. «Я нещодавно побу
вав у Болгарії. І особисто 
відчув тепло сердець на
ших друзів», — сказав 
він. Потім він розповів 
про чергове засідання 
Міжнародного клубу мо
лодих механізаторів, що 
відбулося у Болгарії.

Про роботу шкіл по ін
тернаціональному вихо
ванню гостям розповіда
ла Л. Неруш, секретар 
ОК ЛКСМУ. Студентка кі
ровоградського педаго
гічного інституту імені 
Пушкіна В. Косянчук щи
ро запрошувала друзів 
еідвідати факультет анг
лійської мови.

На зустрічі виступив 
курсант ЛШУ Валерій 
Велчев. Він говорив про 
те, що спливуть роки, ВО
НИ стануть досвідченими 
пілотами, але завжди па- 
м ятатимуть країну, яка 
була їх домівкою і де так 
багато щирих друзів.

М БОР ПСОВА.

На фото: на зустрічі п об
комі комсомолу.

ФОТО Й. КОВПАКА.

-.......................................................................................................... ...........

В ОКЛКСМУ

ТРУДОВІ ДАРУНКИ З’ЇЗДОВІ
ГІід час Всесоюзних комсомольських 

збооів «Удаоною працею і відмінним 
навчанням ознаменуємо визначальний 
рік п’ятирічки» КОМСОМОЛЬЦІ і молодь 
області заступили на Ленінську вахту 
трудової доблесті, присвячену 50-річчю 
присвоєння комсомолу імені В. І. Лені
на. Юнаки і дівчата з перших днів цьо
го року взяли підвищені соціалістичні 
зобов’язання, напружені зустрічні пла
ни.

Ленінська вахта трудової доблесті 
проходить у чотири етапи: перший — 
до відкриття XVII з’їзду ВЛКСМ, дру
гий — до 50-річчя присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна, третій — до річ
ниці виступу В. І. Леніна на III з'їзді 
РКСМ, четвертий — до кінця 1974 ви
значального року п’ятирічки.

Бюро Кіровоградського обкому 
ЛКСМУ прийняло рішення підбити під
сумки першого етапу Ленінської вахти 
трудової доблесті з 15 до 19 квітня цьо
го року па обласних відкритих комсо
мольських зборах з порядком денним: 
«-XVII з'їзду ВЛКСМ — наші трудові 
дарунки!».

Готуючись до зборів, в кожній пер
винній комсомольській організації необ
хідно проаналізувати участь членів 
Спілки в Ленінському заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життя!», звер
нувши особливу увагу на виконання

особистих комплексних планів «Вчитись 
комунізму». Одночасно потрібно підби
ти підсумки соціалістичного змагання 
за перший квартал 1974 р.

В ході підготовки до зборів слід 
перевірити стан навчання в системі 
комсомольської політосвіти, само
стійного вивчення ленінських праць, до
кументів партії і уряду, участі в масово- 
політичних заходах, перевірити успіш
ність учнів, студентів і особливо тих, 
хто навчається без відриву від вироб
ництва. В центрі уваги мають бути по
ведінка і моральність кожного юнака і 
дівчини. До зборів необхідно під
готувати стенди і виставки, випус
тити газети, листівки, фотовітрннп. 
діаграми і схеми, які висвітлили б 
участь комсомольців у Ленінській вахті, 
розповіли б про трудові дарунки з'їз
дові комсомолу країни, на збори запро
сити ветеранів партії, комсомолу, пере
довиків виробництва, представників 
партійних, профспілкових організацій, 
адміністрації.

Обласні комсомольські збори повинні 
сприяти дальшому підвищенню органі
заційно-політичного зміцнення комсо
мольських організацій, широкою}' роз
гортанню дієвого соціалістичного зма
гання у всіх галузях народного госпо
дарства.



МОЛОДИЙ КОМУНАР

новин норі

НА ТИХОМУ ОКЕАНІ

протя- 
вантажо- 

і більше ти-

порт Вос- 
Врангеля.

Багато тони експортного 
лісу відправлено в Японію 
з першого причалу нового 
глибоководного порту Вос- 
точіїнй у бухті Врангели 
(радянський Далекий Схід), 
який здали в експлуатацію 
в кінці 1973 року. Найближ
чим часом тут стануть до 
ладу ше іди великих при
чали. Будівництво першої 
черги порту Восточний за
кінчиться в 1976 році. В на
ступній п'ятирічці продов
жуватиметься будівництво 
інших пристаней по пере
робці генеральних вантажів, 
лісу, вугілля.

Новий порт буде одним з 
найбільших в Радянському 
Союзі. До ііого пристаней, 
розташованих у бухті, за
хищеній від штормів, змо
жуть швартуватись 
гом року судна і 
підйомністю ТОЇ) 
сяц, тонн.

На фото: 
точний у бухті

Фото В. ВОіЛОЩЕНКА.
АПН.

• 16 квітня 1974 року
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У Кіровоградському аеропорту 
зібралися представники партійних і 
радянських організацій, члени То
вариства «Знання», викладачі ву
зів, студенти. Закінчувались останні 
бесіди, розмови. Вчених вітали, ба
жали нових успіхів, дарували квіти.

Так, 13 квітня, громадськість облас
ті проводжала своїх гостей — вче
них Академії наук України. Вони 
перебували в нашій області протя
гом тижня, під час проведення 
Днів радянської науки, присвяче
них 250-річчю Академії наук СРСР.

Групз провідних вчених Академії 
наук УРСР протягом п'яти днів 
прочитала близько 50 лекцій і до
повідей для .робітників, колгоспни
ків та інтелігенції. Вони виступали 
на зборах активу, семінарах спеціа
лістів, курсах перепідготовки, пра
цювали в містах Кіровограді, Олек
сандрії, Сзітловодську, Знам’янці,

в Маловисківському, Новоукраїн- 
ському, Добровеличківському, Віль 
іранському, Новоархангельсько- 
му, Олександрівському, Долинсько- 
му, Новгородківському та інших 
районах області. Вчені познайоми
лись з роботою багатьох підпри
ємств, колгоспів, вузів і технікумів, 
медичних закладіз.

Дні науки пройшли цікаво, по-ді
ловому, На зустрічах у трудових 
колективах обговорювались питан
ня про встановлення тісніших зв яз- 
ків наукозціз з виробничниками, 
Академії наук УРСР з Кіровоград- 
щиною.

(Продовження. Поч. в газетах за 9 та 11 квітня). 

1912 рік, 24 травня — 3 червня — проходив 
страйк робітників заводу з вимогою підвищення 
розцінок (до рівня 19С6 року) і введення інститу
ту старост.

1912 рік, 20 червня — 1 липня — відбувся 
страйк робітників заводу з вимогою підвищення 
заробітної плати.

1914 рік, серпень — понад 500 робітників заво
ду, активних учасників страйкового руху, мобілі
зовано на фронт першої світової війни.'

1914 рік, грудень — робітники заводу протесту
ють проти підвищення в місті цін на продукти 
харчування.

1917 рік, 4 березня — відбувся загальнозавод
ський мітинг у з.'язку з поваленням самодер
жавства. Мітинг супроводжувався вигуками «Геть 
царя! Нам не потрібен кровопивець!».

1917 рік, 7 березня — з ініціативи робітників 
заводу Ельворті створено Єлисаветградську Раду 
робітничих депутатів.

1917 рік, квітень — на заводі створена більшо
вицька група, ядром якої були Т. М. Гуляницький, 
К. А. Скульський, М. X. Чернишов.

1917 рік, червень — внаслідок довиборів 
ком став більшовицьким.

1917 рік, 6 вересня — відбувся загальний мітинг 
робітників заводів Ельворті і Шкловського, на 
якому ухвалена резолюція про необхідність рі
шучої боротьби проти корніловщини.

1917 рік, 9 вересня — завком прийняв рішення 
про створення на заводі першого загону Черво
ної гвардії.

1917 рік, 17 вересня — більшовики Єлисавет- 
I града відокремлюються від меншовиків у само- 
I стійну організацію. Це дало можливість значно 

поліпшити роботу по викриттю дрібнобуржуазних 
партій.

1917 рік, 3 грудня — збори робітників заводу 
ухвалили постанову про підтримку Радянського 
уряду, обраного на II Всеросійському з ’їзді Рад.

І 1917 рік, початок грудня — робітники заводу
І Ельворті висунули делегатом І Всеукраїнського 

з їзду Рад більшовика В. М. СпренжиНа, який 
брав активну участь у роботі з їзду і був обраний 
до складу першого Радянського уряду Українй.

(Далі буде).

/“Ч СТАНІІІМ часом Олександр Ацдрійовнч 
«ворожінь» біля токарного верстата. 

«І-Іавчає» його нових, спеціальностей з доііо- 
моюю саморобних пристроїв, — продовжував 
поки що заочне знайомство бригадир трактор
ної орагади Микола Оннснмовнч Олійник до - 
дорозі до майстерні.

— Готово! Бери свій поршень, — тільки й 
сказав Олександр Андрійович шоферу, сту
ливши від верстата назустріч.

Кремезної постави, він, здавалося, виходив 
із землі. Відкрите для всіх вітрів вольове об
личчя напііло здоров'ям. Згадалося кинуте 
сільськії..! хтопчаком посеред вранішньої ву
лиці: «Вам дядька Сашка? Того, іцо взимку 
купається п снігових кучугурах?»

Добре, згоджується на вечірню зустріч 
токар, а обличчя вже проймається заклопо
таністю Бо до нього одночасно підійшли 
Кілька механізаторів: замовляти деталі. Зг> 
.мить кі’.і.іаьт знову повнилася гулом днпгун.т, 

Вже об тій лорі, коли сонце сповзало по 
бсзлиспіх плк.іх топоті до горизонту, за ого- 
рожею ноднір я гракторпоіо стану почулися 
вигуки: «Ще. Вправо! Висипай!*

Біля великої забудови, що зубчасто прорі
зувалась із землі червоною цеглою, самотуж
ки розвантажувався «31Л». І ледве затих 
шум підйомної трансмісії автомашини, брига
дир тракторної продовжував: — Переоблад
нання «ЗІЛа» під самоскид — це також ного 
робота. З нетерпінням чекає Олександр Ось- 
мак нової .майстерні. Хоче в окремій кімнаті 
організувати конструкторське бюро хлібороба. 
Кілька днів’тому в стіннівці оголосив конкурс 
на красиву і влучну назву своїй майбутній 
«тахті*.

Думки вклинювалися чв почуте. Як задачу 
хотілося відразу ж розв'язати питання: чому 
за токарем так міцно закріпилося слово 
«шахта». Всі, з яким доводилося того дня 
розмовляти, пов’язували те слово з іменем 
Олександра Осьмака, І було воно звичним в 
розмовах, і підкорене закону, коли наполови
ну прожитий сьогоднішній день неможливий 
без вчорашнього і завтрашнього.

О ЕРЕСНЕВИП ранок 1943 року. На сві- 
танку Сашка розбудили вибухи. Як 

був босий, так і вибіг на подвір'я. Від сусі
дів довідався, що наші війська тиснуть німців 
до Дніпра. Окопавшись за яготинським шля
хом, фашисти вели артобстріл села, звідки 
чекали появи наших бійців. Край городу, не
подалік вирви з-під бомби, стояла військова 
полуторка. В кабіні лежав поранений боець- 
шофер.

— Побіжи за лісосмугу... Он ту, що за се
лом... Приведи шофера. . Снаряди в кузові.

Пораненого поклали па пожовклу траву.
Сашко стрибнув у кабіну, а через мить ви

скочив як ошпарений.
— Пече в ноги!
— Візьми, сипу, мої калоші, — звернувся 

до хлопця дід Данило, старий колгоспний аг
роном. — Передай соколикам нашим, щоб по
частували «фріців» і за моїх... Сашко знав, 
за кого просив помститись старий. Два сипи 
діда Данила загинули па фронті, дочку ви
везли до Німеччини німці.

...У грубій полотняній сорочці, в коротких 
штанях і в калошах на босу ногу стояв Саш
ко.незабаром . перед генералом, до якого йо
го привели бійці після бою, і доповідав:

•— Дядька поранило, а я снаряди привіз 
СЮДИ.

— Спасибі, хлопче. Допоміг ти нам, — по- 
батькіпськк погне Сашкові руку генерал і

»ТВОЇ ВЕТЕРАНИ, КОМСОМОЛ»
вручив хлопцеві скромний солдатський пода
рунок.

— і чоботи ось ці віддай дідові. Скажи, що 
його калоші обов'язково ввійдуть н історію 
нашої перемоги над фашистами. Вже сер
йозніше додав: -- Поперуду — Дніпро. Не
вдовзі туї буде жарко. Біжи додому, бо ма
ти там х-зч.тюється.

Як не просився Сашко, щоб залишили його, 
иідновідь була незмінна: «Ще малий».

А чцрез кілька днів юнака привели до ге
нерала вже як «диверсанта» ‘‘На німецькій 
машині він їхав прямо в розташування шта
бу армії.

— Нехай вже... залишайся... па кухні до
помагатимеш. — після суворої розмови поці
дився генерал.

Якось Олександру Осьмаку, як активному 
комсомольцю і зразковому воді-ш доручний 

ПОШУКОМ 
СТРИВОЖЕНЕ
ЖИТТЯ
зібрати всіх шоферів частини, де він служив 
Приїхала комісія. Проводилася переатестація 
спеціалістів.

— Знаппя виняткові. Яку школу кінчали, 
товаришу автомеханік? — запитав тоді Сашка 
хтось із членів комісії.

— Я не кінчав школи, — злічено відповів.— 
У колгоспі працював... Там трохи навчився 
водити автомашину. До кінця що техніку опа
нував уже па війні.

— Виявляється, самоучка?
Із тієї задуми комісію вивів давній знайо

мий — генерал:
— Школу пройшов на Дніпрі, — вніс яс

ність.
Незабаром отримав Олександр листа від 

молодшої сестри — Катерний. Писала про 
колгоспні справи, не забула розповісти і про 
те, як попи сіяли цукрові буряки. Бідкалась, ' 
Що довгоносик на очах з'їдає зелені рослини' 
а дід Данило Ковтун не па жарт зажурився.

У вільний час Сашко почгв щось майстру
вати. На запитання відповідав жартами і 
просив почекати. А згодом щиро сміялися 
Сашкові бойові друзі, коли вій оголосив, що 
складена з залізяччя рама, біля якої він во
рожив на дозвіллі, то не щось інше, як ма
шина для збирання довгоносика.

Випробування проводили за містечком під 
Берліном на буряковій плантації. Коли агре
гат увійшов у загінку, включили вентилятор 
під трофейного танка. Гумові шланги, що 
тягнулися з ящика з-під патронів, провисали 
над рядками зелених сходів. В кінці гонів 
відкрили ящик-бункер. Там впереміж із пи
лом було кілька відер довгоносика.

Г"| ІСЛЯ демобілізації О. Осьмак поїхав па 
1 1 Донбас. Шахта іГіобеда», де влвіптуввг.ся 
на роботу, переживала повоєнні труднощі, і 
на комсомольських Зборах та засіданнях бю
ро, куди обрали Сашка, часто заходила мова 
про те, як більше вугілля дати країні.

«11с по-господарськії використовуємо ми 
свій час, — думав Осьмак — Ось я стою бі
ля одного молотка сім годин. Свердло викре
шує шнур, а я тримаюсь за ручку молотка, 
ст'ерржу його, щоб він бува пс втік». — Гак 
з гумором думав про серйозне, а вдіяти ні
чого не міг.

ГІід час буріння свердловин шахтареві до
водилося часто переносити молоток з одного 
місця на інше. І щоразу роз'єднувати і при
єднувати до нього шланги водяної і повітря
ної магістралей. Багато часу витрачалось на 
те, щоб закрутити щільно з’єднуючу ганку. 
Сашко підрахував, що за зміну бригада на 
закручування гайки витрачала 3<> хвилин, за 
добу,— 108 хвилин, за місяць — 54 години — 
майже сім змін. А за рік то вже складало 81 
зміни, тобто чверть року робочого часу одно
го робітника. 1 цс лише в одній бригаді!

Вечорами робітник часто просиджував у 
технічній -бібліотеці, вивчаючи літературу про 
з'єднувальні муфти. Але відповіді на хвилю
ючі питання так і не знаходив.

Одпого разу', коли Олександр після зміни 
повертався додому, ного увагу привернув ве
лосипедист, що накачував камеру. «Ніпель!» 
— блискавично майнула в голові думка. 
Принцип ніпеля! Повітря із камери намагає
ться вийти назовні і притискує до вихідного 
отпора гумку, яка закриває ц.-іі отвір. Випро
бування першої Сашкової пропозіщії принес
ло раціоналізаторові успіх.

З часом конусна опорна «п'ята* перфора
тора була замінена вилконбдібною. Удоскона
лення дало можливість одному гірникові об
слуговувати одночасно 4—6 молотків. Виробі
ток одного бурильника за зміну збільшився 
під 12 метрів до 90—100. А в окремі дні паніть 
більше. Економія -від впровадження у вироб
ництв.-) удосконаленого перфораторного мо
лотка становила мільйони карбованців.

До нього їхали за досвідом вже як до ві
домого иоватора-винахідинка гірники Уралу, 
Донбасу, Кузбасу. Згодом книжкове видаю 
ннцтво видало книгу «Стахановські поправ
ки», в якій Олександр Осьмак докладно роз
повів про свій винахід. А незабаром йому на
дійшла книга з описом його винаходу ’ ні
мецькою мовою.

Теплив душу навскісний напис на титульній 
сторінці: «Дорогому Алексу від німецьких 
друзів».

1 раптом: :.Вам працювати в шахті заборо
нено. їдьте па чисте повітря. Пенсію ви за
служили чесною працею».

і не молодість, більше — бажання діяти, 
привели його до колгоспної майстерні. Кіль
ка деталей віртуозно виточених па пробу — і 
мехайізаторська Дм'я поповнилася високо
кваліфікованим майстром, токарем сьомого 
розряду.

Помітив, що при ремонті силосозбиральних 
комбайнів найскладнішою операцією була зк 
точка ножів різального барабана:. на п::ї 
йшло 11-18 годин. Цю роботу виконували ре
монтники районного відділення «Сільгосптех
ніки». Довгі тижні, а то й місяці Нр'остогова- 
ли в черзі жомбайни, інколи повертали їх до 
дому з незоточенпмн ножами. Ііід час ско
шування зеленої маси цс призводило до пе
ревантаження трансмісії.

і з якою недовірою почули у «Сільгосптех
ніці» новину про тц, що у Шсщілцному цю 
справу якийсь умілець виконує за •!!> Іі> хв(і- 
ліні, тобто у 15 разів швидше.

ОБЛІК батькових заслуг веде дочка. 
Олександр Андрійович бувало скаже 

їй:
— А нодай-но мені, Олеико, «бібліотеку». 

Хвилини ні для неї — святкові. Бо не часто 
тато на такс розщедрювався та ще й при гос-
тях.

Урядові бойові нагороди свідчили, що в 
минулому він — відважний воїн. А Київ, Бер
лін, Прага, Дрезден — це ті міста, які йому | 
доводилось звільняти «ід фашистів.

— Суть моєї' військової професії бєла про
ста — єднати берет мостами.

Про небезпеки, які довелося пережити під 
час наведення переправ, згадувати не любив. 

А Оленка не вгавала, показувала вирізки з 
«Комсомольской правды»., «Труда»,' «Правды 
Украины*. У передових статтях йшлося про 
Олександра Андрійовича. Навіть міністри у 
виступах згадували про її батька.

Надвечір пройшли центральною асфальто
ваною вулицею до сільських дитячих ясел.. 
Олександр Андрійович дивився в. далечінь, 
туди, де погойдувались тополині верхівки на 
подвір'ї тракторної бригади.

«У тому, що наші механізатори завжди X 
тримають техніку напоготові — заслуга тоь:-- 
ря-рсціоналізатора Олександра Андрійович» 
Осьмака», — згадалися слова голови правлія- 
ия колгоспу В. Д. Вдовиченка.

.. Горобиною зграйкою инпорхнула малеча, 
защебетала навкруги:

—- Дядьку, а то правда, що ви в кіно зні
мались?

Він промовчав. То була правда.
Якось -а три зміни він виконав місячну нор

му виробітку. Тоді про нього і знімали хро
нікально-документальний фільм. Доки опера
тори робили зйомку, міністр чорної мзталур- 
гіі розглядав схему будови перфоратора Ось- 
мака. А ввечері в гірничому клубі Сашко з 
міністром грав у шахи.

Закінчувалася розмова. Багато епізодів 
біографії вже втратили свою загадковість У 
процесі знайомства. Загадковим залпшнлосі. 
одне: чому механізатори називають його Саш
ком. Секрет відкрили ного друзі. Тільки з'я
вився в селі, попросив: «Ваше «Олександр 
Андрійовичу» лякає мене, називані * Саш- 
ком. 1 вам зручніше, і я — молодший».

Сутінь, що згасила останню, підпалену сов- 
нем, важку снігову хмару підступила до по
двір'я.

■ Здається, є ііиніїн, кращий варіант по. 
будови дптя'юго майданчика. Варто лише ка
русель перемістити он під ту вишню, а сніго
ву гірку розвернути В інший бік.

Сказав про радість, а в самого високе чо
ло десь в поміжбрів'ї заглябепіло розкрил
лям задуму, яка ледь торкалася скронь. То д' 
народжувалася нойа думка 1 есе те що нс- І 
підвладн“ схову.

В. МЕЛЬНИЧУК. І 
Колгосп імені Еінсльса
Голованівсякого пайону
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І ^АТА Тетяни Полуднеч- 
ко стоїть близько кол

госпного саду. Ще як мо
лодою була, щастя на ко
ротку мить завчало в гос
ті та й розтало, мов сніг, 
по весні. Одні спогади ли
шилися. Чолові < на фронт 
пішов — не повернувся. 
Сина — чужі люди завез
ли.

Вже й очі вмплак їла. в.ке й 
перестала клопотатися... Хоч 
глибоко в серці ще жевріла 
надія: «А може...»

Вона часто б ічн.іа сни. в 
які він приходив то малюком, 
то дорослим. Постоїть мовчки, 
не заговорить, її ■ посміміеи. 
ся, і ЛНІІКНС.

Дочка Дсмидівнн, Тамара 
Іванівна Почпнко, писала, що 
він погодився на зустріч у су
боту після роботи, і в кЦщІ 
листа додавала: «... схожий, 
і хода така ж. як у батьчт 
була, і рухливий, як у дитин
стві. Все ж таки я його май
же два роки у садку няньчи
ла».

Після цього листа годи
ни для Тетяни Олексіївни 
здазались нескінченними, 
а день — як рік.

Тиждень тільки почався. 
І до суботи буго ще дале
ченько. У понеділок зве
чора відпросилася з робо
ти, а у вівторок зранку 
поспішила на перший апто.

ІДНАИДЕНЕ
ЩАСТЯ

З спіор-
Пролуїтан дзвоник і Тамара 

Дмитрівна побігла ьідчншгтп 
чоловікові двері. Тетяна Олек
сіївна погладила Юрка по го- 
ліьці і відчула як заходиться 
серце.

— Ну, ось і я, — він 
ніяково стояв посеред ха
ти і не знав, що робити да

лі. Тетяна Олекс гена де
який час сиділа і не наважу
валась підвестись. їй зда
валося, як тільки вона під
німеться, все піде 
том, провалиться 
і есе щезне, мо» 
дверях зупинилася 
Дмитрівна. На її 
блукала тінь 
здивування. Юрко стояв 
біля батька і мовчки спо
стерігав цю мовчазну сце
ну. Тетяна Олексіївна 
встала і підійшла до Вік
тора Івановича. Обійшла 
його і підвела очі. Наче 
струмом вдарило в сер
це. «Він!». Вона прихили
лась, ніжно обняла за пле
чі.

Синку... — простог
нала вона. Скільки я те
бе шукала...

Весь вечір вона мовчки 
дивилася на нього і відчу
вала, як тепла хвиля огор
тає серце і розум тума
ниться від радості

Вони зустрічали.-'.! щотижня. 
У суботу чіп із сім’єю »ірп- 
ітдпгь в гості, a «sri :і до иьо- 
то — у неділю. Вімор поде
ру кап лаі.-рі свою сниеішу фо- 
тотрафію. Юрко - х.е звик і 
часто проситься де бабуні в 
тесті. Він, як дві краплини 
води, схожий па «.топчаків — 
і’ісмішіііьі і її тини Олекзіїн- 
ви.

... Так, років спг.ивлз ба
гато. І у Віктора Іванови
ча Біликз (прізвище і по 
батькові йому дали в од
ному з дитячих Судинній) 
тепер також є маги. І це 
вже його спраз-к чи зали
шить він собі старе пріз
вище, чи замінить його на 
своє, рідне.

Хата Тотяни Полудненко 
стоїть близько колгоспно
го саду. Цієї весни до її 
господи прийшло щасія. 
Світле і радісно. Прийшло 
назавжди.

В. ШУРАПОВ.
м. Кіровоград

обео- 
підлога 
сон. У 

Тамара 
обличчі 

цікавості і

ЗА СИГНАЛОМ ТРИВОГИ
Біля гуртохмі гку почулася цинічна 

лаііка. Темрява приховувала іі авто
рів, однак, придивившись пильніше, 
можна було розгледіиі постаті двох 
молодиків, що попихкували цін арками. 
Усім своїм виглядом невідомі показу
вали, що настроєні вельми агресивно і 
тим, хто зацікавить їх, буде неперелив
ки.

А об'єкт інтересу вже з'явився — ШКІ II.- 
ний гуртожиток. Точніше — старшокласниці, 
які десь там, за щільно прочиненими две
рима з острахом чекали розвитку подій. 
Впевненості зайдам надавало ге, що видно- 
литії дівчаток з нссподіаапої чз.тепи було 
нікому — дільничий уповноважений в сусі-і- 
ньому селі, вчителі, певно, не і<авіда:отіл-:г 
зараз до вихованок, яких щойно бачній на 
шкільному вечорі, та й учні вже розійшлися 
по домівках. П’яно реготіі>вшп, невідомі 
ступили до вікон...

Фінал історії був несподіваним для 
нападників. Через півгодини вони трю
хикали дорогою в супроводі дільничого 
уповноваженого, а в освітленій кімнаті 
гуртожитку із старшокласницями роз
мовляли директор школи, вчителі, -од
нокласники. Дівчатка потроху заспоко
їлися — допомога надійшла вчасно, і 
хулігани не встигли заподіяти ніякої 
шкоди,

А ось інший випадок. Кілька малю
ків, пустуючи, забралися до сараю, де 
зберігався моторний човен. Через кіль
ка хвилин хлоп’ята вийшли звідти з 
кишенями, наповненими відкрученими 
ганками і гвинтиками. «Іграшки» пріїй- 
шлися до смаку всім ровесникам, а 
оскільки здобути їх було не так важке, 
то через якийсь час уже ціла вагага 
хлопчаків па вулиці мала арсенал ча
стіш від «моюрки». Старенька госпо
дарка лиш руками 
ши двигуна, на 
всього, що можна 
титл.

Однак і цього разу 
ними. Через кілька 
годжеио, і він. як і 
гілект усіх часині.

Хто ж допоміг у 
вести порядок, повернути 
Юні дзсржиіші І аіініїїсько'і середньої шко.іи. 
Це їх патрулі виявили хуліганів Сіли гурго-. 
жнтку і викликали па допомогу міліцію та 
вчителів. Це воші, дізнавшись про вчинок 
малюків, провели блискавичну операції!»- 
розшук, відібрали частини від човна в пу
стунів і повернули їх господарям.

Так розширився літопис добрії» справ юних 
охоронців порядку. Значною мірою завдяки 
їм вже шостий рік підряд 
не скоєно жодного 
шения.

Хто ж вони, ці хлопчики -і дівчатка, 
які так успішно несуть вахту спокою 
В своєму селі? Як ДОСЯГЛІ! Щ.ОГО? Чим 
займаються зараз?

честь. Не меншим авторитетом кори
стуються дзержішці і В старших. Про 
них знають па фермах і польових ста
нах колгоспу, до них звергаються за 

сільської 
ВЧІІТЄЛІВ. 

їхнього 
носять ди

ректор школи В. II. Петрусспко, ДІ.Іь- 
ннчіїн уповноважений П. Ф. Голованов, 
викладач військової підготовки І А 
Кравченко.

У Сергія Лисенка, Люди Власенко, Надії 
Оношснко, Сергія Ігііагьєва та інших ні гн
оїстій завжди багато турбої — ініснсіївіпім 
змістовним життям живуть усі п'ять іаю- 
нів і потрібно вчасно скоординувати їх дії, 
зреагувати на всі зауваження. На кожному 
засіданні відбувається грунтовна роїмш’.ч 
про лекції, бесіди, вечори, змагання, які від
булися, обговорюються і затверджуються 
плани роботи, розробляються операції, ви
значаються, якими будуть майбутні січі «а, 
урочисті лінійки, зустрічі дзержтшців.

Значна частина роботи проходить у тонах 
дії загонів. Вже шість років існують та..і па 
вулицях Гаїїпінського, 
ського, Іванівни, 
ходять до школи 
них приділяється 
клубу, магазину, 
пильнують юні патрулі. Одне

ДОНОМОГОіО члени виконкому 
Ради, воші перші помічшікн 
Дорослі входять навіть до 
штабу — ім’я дзержшшів

Хоті і лея 
І серце 

а роїум

Віішііякізкіі,
Назарівни — сіл, 
учні. Особлива 
громадськії >і 

бібліотеці.

у Гаїіі’.іііському 
серйозного правонору-

цих двох випадках па- 
люд їм спокій?

хвилювання були мар- 
дніз мотор С>ло і’.о.:а- 
рапішс, мав повний ком-

t.,wçr.-«ir.

Н;

на- 
ра- 
ДР- - 
об-
К1-

А оце якось до неї за
йшла Демидівна.

— Тетяно, я довго зби
ралася тобі сказати, та все 
не наважувалась. Приїзди
ла дочка з міста, казала, 
що з їхньому цеху на пта
хокомбінаті якийсь Вітьха 
без матері і батька виріс. 
Все по дитячих будинках. 
А ти свого, здасться, років 
тридцять шукаєш. Чи в ке 
забула?

— Де там... - І на очах 
блиснули сльози.

Згадала, як свій обід йо
му з поля приносила, а 
потім знову одного в хаті 
зачиняла. Як пестила.

А в 47-му сталося це 
лихо.

Рік бул важкий. Зібралася 
на заробітки —'-люди заїжджі 
підбили. Приїхали до Нової 
Праги, а звідти попи послані 
назад у Веселівку но докумги- 
ти. Коли через день позерау- 
лася, все ж пішки, — ні ре
чей, ні дигнни.

Світу перед собою не бачи
ла. І куди тільки їй. піка їй, 
не зверталася...

Роки полетіли, 
у воду. іі/Ке трохи 
тягло серце, а тут на 
звістка...

Дві ночі не спала, 
знятися і полетіти, 
кликало в дорогу, 
■утримував, прислухаючись до 
якогось внутрішнюю звете- 
реж.тнвого голосу: 
знову обманишся?

бус, що йшоз на Кірово
град.

На прохідну прийшов 
приземкуватий, м:цний, як 
дуб, кругловидий чолозік 
років тридцяти. Він дивив
ся спокійно, відповідач з 
повагою. А жінка, що 
стояла перед ним, низень
кого зросту, з круїлим об
личчям і такими ж світли
ми очима, як у нього, кру
тила з коротеньких паль
цях гудзик пальта і пиль
но дивилася на нього. 
Вона відшукувала на його 
обличчі знайомі рисочки, 
близькі і рідні їй.

Віктор Іванович уважно 
глянув на жінку і сказав:

— Приходьте до мене 
додому увечері.

Він пішов, а вона присі
ла на лаву 
стримними 
потекли то

Дружина Віктора Іваїїопп-із 
Білпка привітно зустріла Те
тяну Олексіївну... Віктора ще 
не було з роботи, і воші сиділи 

одна біти одної, розповідаю
чи кожна про себе. 7рнрічніїй 
Юрко заліз на коліна до Те
тяни Олексіївни буцімто чило 
цю жінку ласію. іІАатп соро
мила його, але він не слухав і 
все розповідав про батька, 
приносив і показував нові і:- 
рашки і просив і гчраиісл з

сплеснула, побачнв- 
якому недоставало 
зшігп або відкру-

мов каміччч 
наче эа- 
тобі оця

і сльози не- 
струмоччами 

щоках.

ТУРБОТА: ЗОНА РАДОСТІ
Ці учні вирізняються з-поміж інших. 

І не тільки тим, що па рукавах у них 
нашито червоні трикутники іі прямо- 
кутничкїі. Але. й особливою атмосферою 
поваги, якою оточений кожен з шіх у 
колективі ровесників. З першою ж по
гляду стає зрозуміло, що бути членом 
штабу юних дзержинців тут велика

ГАЛИНА ХАЦЬКА З СЕЛА МАІІУЙ- 
ЛІВКИ МАЛОВНСКІВСЬКОГО РАЙО
НУ ТА ВАЛЕНТИНА ОЛЕСИНА З МІС
ТА ДОЛИНСЬКА ЦІКАВЛЯТЬСЯ СПЕ
ЦІАЛЬНІСТЮ ЗАКРІЙНИКА.

Коло обов'язків закріїТника-профеєіо- 
нала досить широко. Тому, не зважаю
чи на те, що оволодіти нею можна шля
хом самостійного навчання, краще всьо
го поступати до спеціальних ирофссій- 
. .................... училищ. Гуди приймають 
юнаків і дівчат після закінчення восьми
річної або середньої школи. У місті Кі
ровограді по вулиці Гоголя , 79, с тех
нічне училище № 4. Гам, крім закрійни
ків, готують кравців індивідуального по
шиття чоловічого, жіночого та дитячого 
одягу. Для вступу необхідно мати на
правлення районного або міського побу
тового комбінату. Строк навчання від 
одного до трьох років. Учням виплачує- 

■’ 18—30 карбо-

ПОДОБАЄТЬСЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОЇ СЕРЕД
ИН ВАЛЕНТИНІ УСЛИС-

Великий російський фізіолог І. П. Пав
лов казав: «їжа корисна' тоді, коли її 
вживають з задоволенням». Цю фразу 
вчений не адресував кухарям безпосе
редньо. Але в ній якраз і розкривається 
основний зміст їх мистецтва. Адже по
вар нові неп уміти приготувати десятки 
смачних страв, знати правила збережен
ня і вибракування продуктів, найновішу 
рецептуру. Кухарями успішно працюють 
і жінки і чоловіки.

Цю спеціальність, як і кондитера, пе
каря можна набути в Кіровоградському 
кооперативному профтехучилищі. Строк 
навчання два роки. До училища прий
мають випускників десятих класів за 
правленнями під райспоживспілкії або 
йопного споживчою товариства. За 
відками звертатися у відділ кадрів 
лвспої споживчої спілки. Адреса: м.

ЛУНАНАЙСЬКОГО,

Кру п- 
ЗВІДІ.П 

увага в 
закладам 

Тут особливо 
.... ................ .» ;х правил: 

бешкетникам пе місце в кінозалі, спирті:*.- і 
цигарки не новшіиі потрапляти в руки ді
тей. Про всі недоладності, пом:ч< пі під час 
чергувань, патрульні записують та іцо.іешш- 
ка загону.

Проте в зону іідугь не лиш“ паї рулі 
чи члени рейдових бригад по перевірці 
підготовки домашніх завдань. Особли
вою турботою тут позначені садиби ве
теранів прані і війни — над ними діги 
здійснюють дбайливе шефство могили 
загиблих воїнів — протягом року їх 
доглядають піонери та комсомольці за
гонів. У своїх зонах дзержиині прово
дять суботиики й недільники го благо- | 
устрою території, збирають металолом 
і макулатуру, саджають дерева, роз
повсюджують книги. Діти роблять все, 
щоб зона їх дії стала зоною радості.

Чимало цікавого відбувається і в 
школі; Традиційними стали бесіди, лек
ції по правовому вихованню, зустрічі 
з старими чекістами, ветеранами вій
ни і праці В загонах проходять зма
гання, диспути, обговорюються книги, 
фільми, статті про людей у синіх ши
нелях, вивчаються біографії Ф. Е. 
Дзержннського та йо:о соратників. Па 
них, мужніх і сильних людей, відданих 
партії і народу бійців, хочуть бути схо
жими юні дзержинці.

І вони досяглії в цьому певних успі
хів. Серед численних документів заго
нів трапляються іі такі: «Шановний то
варищу директор, дорогі діти! Ми з ве
ликою радістю повідомляємо вас, що 
ваш колишній учень,, колишній член 
комсомольської організації Каніїцев 
Віктор Андрійович, проходячи службу 
в нашій частіші, є зразком виконання 
свого обов’язку».

Загін виховує чесних, мужніх людей, 
які завжди будуть відчувати себе мо 
білізовапими в боротьбі із злом.

О. РАКШ.
Кіровоградський район.

СЛОВНИК ПРОФЕСІЙ
Вихователь дитячого садка має спра

ву з наймолодшими мешканцями країни, 
які тільки-но пізнають світ. Потрібно 
віднайти стежину в душу кожного ма
люка, дохідливо розкривати йому таєм
ниці навколишнього світу. Лише любові 
до професії тут замало, потрібен педа
гогічний нахил. Ви відчуваєте його в 
собі? Якщо так, то пропонуємо кілька 
адрес педагогічних училищ, де є відді
ли дошкільного виховання:

м. ОЛЕКСАНДІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, вул. ДІБРОВИ, 25;

м. НОВИН БУГ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ. ЧЕРВОНА ПЛОЩА, 3;

м. НІКОПОЛЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬ
КОЇ ОБЛАСТІ, вул. КАРПА ЛІБКІІЕК- 
ТА, 3;

смт. НЕМІІРІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБ
ЛАСТІ, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 26;

м. МУКАЧЕВЕ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБ
ЛАСТІ. вул. ДУХНОВИЧА, 17.

Учні 8 класу Красносільської ніколи, а 
також Ніна Пітаєва з Нопоміїколаївкн 
Бобрннсцького району цікавляться спе
ціальністю фармацевта.

Дуже важлива галузь людської діяль
ності — медицина. Та нона немислима 
без фармакології, яка забезпечує меди
ків ліками. Особливість професії — 
уважність, велика точність у роботі.

До вашої уваги адреси медичних учи
лищ, де є фармакологічне відділенії:

м. КРИВИЙ РІГ ДНІПРОПЕТРОВ
СЬКОЇ ОБЛАСТІ, вул. СЕМАШКА,

м. ОДЕСА, пул. БАНАНОВА,10;
м. ХАРКІВ-2, пул. РЕВОЛЮЦІЇ, 3; 
м. ЛЬВІВ, вул. ЖОВТНЕВА. 70;

м. ЧЕРКАСИ, пул. УРИЦЬКОГО, 215.
Книги оточують нас всюди. До них ми 

звертаємось при першій же потребі, як 
до щирих друзів, відвертих порадни
ків. Орієнтуватися у величезному морі 
киш допомагають нам бібліотекарі. їх 
спеціальність необхідна і відповідальна. 
Адже вправно знайдена книга на про
хання читача, допоможе йому значно 
розширити пласкі горизонти 'пізнання. 
Саме тнім і подобається бібліотечна 
справа багатьом пашим читачам. Набу
ти її можна в культосвітніх закладах, 
таких як: ГАДЯЦЬКЕ КУЛЬТОСВІТНЄ 
УЧИЛИЩЕ їм. І. Л. КОТЛЯРЕВСЬКО
ГО (м. ГАДЯЧ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАЄ-. 
ТІ. ПЛОЩА РЕВОЛЮЦІЇ, 7);

ВОРОШИЛ ОВГРАДСЬКЕ КУЛЬТОС
ВІТНЄ УЧИЛИЩЕ (м. ВОРОШИЛОВ
ГРАД, КВАРТАЛ ПРОЛЕТАРІВ ДОН
БАСУ. 9);

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ КУЛЬТОСВІТНЄ 
УЧИЛИЩЕ (м. ОЛЕКСАНДРІЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, вул. ДІБРО
ВИ, 47).

Учні 8 класу Персгопівської середньої 
школи Голованівського району, а також 
Ірина ФІлоненко з смт. Петрове цікав
ляться професією бортпровідниці.

На перший погляд здається, що спе
ціальність стюардеси легка. Але то ля
ше на псриіні погляд. У господарки лі
така чимало обов'язків. До того ж їй 
необхідно леї ко переносити висоту, ма
ти міцне здоров'я, завжди бути витри
маною, ввічливою. Бортпровідниць готу
ють при аеропортах Москви, Киева. фс' 
нінграда та Інших великих міст. За до
відками жителям нашої області _ 
звертатись до відділу кадрів Кірово
градського аеропорту.
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два матчі, а 
в одному пере- 
в другому про-

19.00 — Інформаційна прогрц« 
ма «Вісті». (К). 19.45 — «К^ 
ноподорожі по ленінських 
місцях». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 •=!
Програма «Час». (М). 21.30-* 
Художній телефільм «Район 
ділової людини», (К.). 22.10—* 
Концерт Київського камерно* 
го оркестру. (К). 22.50 — «Н*1 
ланах республіки». (К>. 23.00 
— Вечірні новини. (К).

Василь 
який вперше 

області.

Клуб 64-Х КЛІТИН Всде кандидат у майстри 
спорту г. Дубівка.

Депорт спорт
НА КИЛИМІ 
ШІСТНАДЦЯТИРІЧНІ

В залі кіровоградського спортивного клубу 
«Зірка» проведена відкрита особисто-командна 
першість області з класичної боротьби серед юна
ків 1958—1959 років народження. В змаганнях, 
крім місцевих спортсменів, брали участь вихован
ці ДЮСШ Полтавської обласної ради ДСТ «Аван
гард» і спортклубу «Ювілейний» з міста Жовтих 
Вод, що на Дніпропетровщині. Свою спортивну 
майстерність на борцівських килимах протягом 
двох днів демонстрували 114 юнаків.

Добре провели поєдинки представники кірово
градської ДЮСШ № 3. Валентин Шульцев став 
чемпіоном у щонайлегшій ваговій категорії, а де
в’ятикласник Володимир Грувнко (СШ № 9) не 
мав собі рівних серед борців першої середньої 
ваги. Спортсмен з «Трудових резервів» Володи
мир Пінчук зайняв перше місце у найлегшій вазі. 
Красиво боровся у першій напівсередній ваговій 
.категорії його товариш по команді Віктор Фате
ев, який теж посів вишу сходинку п'єдесталу по
шани. Атлет напівважкої ваги Віктор Хусид 
!(спортклуб «Зірка») вперше добився звання силь
нішого. Другим призером серед борців другої се
редньої ваги став учень Новоукраїнської серед-. 
Ньої школи № 4 Вячеслав Дьячук, а першим тут 
був полтавчанин Володимир Дмитрієв. Перемог
ли полтавські авангардівці і в інших категоріях 
— Віктор Жиган (легка вага), Володимир Доб- 
ротас (напівлегка), Володимир Хива (перша се
редня) та важковаговик Віктор Литвиненко.

Слід відзначити в цілому хорошу підготовку 
Полтавської команди, яка була сильнішою за сво
їх суперників як у технічному, так і в тактично
му плані. Тому закономірні, що вона набрала 52 
очка і зайняла перше місце. На другому — ви
хованці кіровоградської ДЮСШ № 3.

Під час цих змагань відібрано кандидатів до 
збірної команди Кіровоградщини, яка поміряєть
ся силами на республіканській арені.

В. ШАБАЛІН.
,----------------- ----------■-----------—

ТУРНІРНЕ
ТАБЛО
$ БОРОТЬБА КЛА

СИЧНА. На особистій 
першості Центральної 
ради ДСТ «Авангард» з 
класичної боротьби се
ред юніорів, яка трива
ла три дні у місті Сєвє
родонецькую, успішно ви
ступили вихованці кіро
воградської Д Ю С Ш 
спортклубу «Зірка».

Важковаговик Олек
сандр Демещенко став 
другим призером, його 
включено до складу збір
ної команди «Авангард» 
для участі в чемпіонаті 
ВЦРПС. Ілля Чубар по
сів третю сходинку п’є
десталу пошани (серед 

-------~ напів.
кате-

борців другої 
середньої вагової 
юрії). Від змагання до 
змагання зростає май
стерність робітника чет* 
вертого механоскладаль
ного цеху заводу «Чер
вона зірках» Анатолія 
Лобунька. Незважаючи 
на те, що він зайняв

четверте місце 
у другій серед
ній вазі, його 
стиль ведення 
поєдинків спра
вляє добре вра
ження.

• БАСКЕТБОЛ. В 
Черкасах відбулася мат- 
нова зустріч з баскетбо
лу між командами Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування та 
місцевого педагогічного 
інституту. Наші дівчата 
виграли 
хлопці 
могли.
грали

ф ШАШКИ. Десять 
днів продовжувалася 
особиста першість кіро
воградського заводу 
«Червона зірка» з росій
ських шашок. Рівно про
вів увесь турнір канди
дат у майстри спорту 
СРСР інженер Леонід 
Медведенко. Він набрав 
10 очок із 11 можливих 
і завоював звання чем
піона СК «Зірка». Під 
час змагань три шашкіс
ти виконали нормативи 
першого спортивного 
розряду.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА
Світловодська по-різ

ному проводять час після 
робочої зміни. Одні поспі
шають в школи робітничої 
молоді, інші — в кіноте
атри, Палаци культури, 
спортзали. А молодь ви
робничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіп д у с т« 
рія» квапиться до будин
ку № 3, що по вулиці Ле
ніна. Тут відбуваються за
няття слухачів водної 
станції. Працюють секції 
— веслувально . парусна, 
легких водолазів водного 
туризму. В них навчаєть
ся понад 80 юнаків та дів
чат. Серед них —- секрз* 
тар комітету комсомолу 
головного заводу виробнії, 
чого об’єднання «Дніпро- 
енергобудїндустрія» На
талка Філіна, електрозва- 
рювальниця цього ж під
приємства Катерина енсь
ко, коваль Василь Ісаєнко. 
Вони незабаром водити
муть під парусами човни.

■

II

В ДОРОГУ ЗБИРАЮТЬСЯ ВЕСЛЯРІ
До _ послуг тає учасник героїчної обо

рони легендарного Сева
стополя Федір Овсійович 
Мусієнко. Програма курсів 
розрахована на сто годин, 
Після чого теоретичні 
'знання закріплюватимуть
ся на практиці. Для цьо
го — 20 шлюпок, мотор
ний катер, водолазна апа
ратура, рятувальні засоби. 

Незабаром розпочнеть
ся будівництво бази вод
ної станції в районі Ревів.

дтсаафівців — 
просторі, СВІТ
ЛІ, добре об-, 
ладнані класи, 
у яких е 
необхідне для 
навчання.

Двічі на тиж* 
день збирають
ся па заняття 
романтики мо- 

я, слухають 
теоретичний 
курс, який чи-.

все

кн, де буде всё необхідне 
для практичної підготовки 
морських спеціалістів, 
складання нормативів ком« 
плексу ГГЮ з плавання, 
проведення змагань.

Засвоюючи теоретичний 
курс, юнаки та дівчата 
складають плани на літо. 
Вони вирішили провести 
походи під парусами п 
Черкаси і Київ, Брест і 
верхів’я Десни,

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ.
м. Світловодсьх.

У Миколаївській флотилії юних моряків займається близько 800 учнів середніх шкіл міста. В 
їх розпорядженні — навчальний корпус на березі Інгулу, теплоходи «Відважний», «Георгій Се
дов», Заняття тут проводять досвідчені мореплавці,

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРАВО): юні моряки флотилії Володимир Гичкін, Владислав Білтчси- 
ко, Ігор Пстраш, Євген Днмов і Гспнадій Ручкін. .

ФОТО К. ДУДЧЕНКА. (ФОТОХРОНІКА РАГАУ).

Ц В Кіровограді триває особиста першість міста з шахів 
серед чоловіків. В змаганнях беруть участь 34 кращих ша
хісти міста. Першість проходить за швейцарською системою 
п десять туріп. Минуло лише 5 турів змагань. Лідерство за
хопив представник ДСТ «Динамо» першорозрядник Микола 
Карго, який має 5 очок з 5 можливих.
0 Закінчилась першість Кіровоградщини з між

народних шашок серед чоловіків. В змаганнях взяли 
участь найсильніші шашкісти області. До останнього 
туру лідерство очолював майстер спорту Анатолій 
Куліш, який йшов без поразок. В останньому турі 
відбулась зустріч між Василем Хитруном і лідером 
змагань. Після упертої і напруженої боротьби, про
вівши багатоходову ком- 

5інацію, партію виграв ро
бітник комбінату «Кіро- 
воградважбуд» 
Хитрук, 
став чемпіоном
Він візьме участь в зма
ганнях на першість рес
публіки,

ф Пропонуємо чита
чам нашої газети роз
в’язати задачу складену 
Станіславом Кириловим 
з м. Гайворона.

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КОСТРОМСЬКОГО ОРДЕНА 
ЛЕНІНА ЛЬОНОКОМБІНАТУ ім. В. І. ЛЕНІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Учні забезпечуються триразовим 
безкоштовним харчуванням (в ра
хунок щомісячної стипендії 46 
крб.), постільною білизною.

Через 2—3 місяці виплачується 
додатково до стипендії зарплата за 
вироблену на комбінаті продукцію. 
Середній заробіток під час навчан
ня складає бід 80 до 120 карбован
ців на місяць.

Для вступу необхідно вислати 
документи: свідоцтво про освіту, 
херактеристику зі школи, довідки— 
з місця проживання, про склад

Училище готує: прядильниць, 
ткаль, мотальниць, стрічкарок, зйо
мниць пряжі. Строк навчання від 
12 до 15 місяців,

Приймаються дівчата віком від 
15 до 19 років з освітою за 8, 10 
класів. Учні 8 класів можуть про
довжити навчатись у 9-му 
гальноосвітньої школи, 
екзаменів немає.

Навчання починається з
“ня, 20 червня, 1 липня, 1 серпня та 
25 вересня 1974 року.

класі за- 
Вступних

15 грав-

сім'ї та медичну, заяву, автобіогра
фію, 4 фотокартки, для 15-річних 
свідоцтво про народження. Для 
16-річних — паспорт пред'являєть
ся особисто. Після розгляду доку
ментів висипається виклик. Оплачу
ється проїзд за тарифом твердого 
вагону по пред’явленню квитка.

Наша адреса: індекс 156601, 
м. Кострома, 2, вул. Комунарів, 1, 
Професійне училище комбінату 
ім. В. І. Леніна. •

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, еуп, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту —• 2-46-87,

БК 06125,

Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05— 
Кольорове телебачення. Ран- І І, 
копа гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб .кіно- 
подорожей». (М). 10.30 — Ко
льорове телебачення. О. Па
хмутова. Вокальний цикл 
«Сузір'я Гагаріна». (М). 10.50
— Кольорове телебачення. 
«Аніскін і Фантомас». Телеві
зійний художній фільм. Дру
га серія. (М). 12.05 — За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КПРС «За 100-центисрннй ру
біж». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 10.25
— «На головних напрямках
п'ятирічки». (Херсон). 16.40 — 
Для школярів. «Піонерська 
застава». (Ужгород). 17.20 —• 
Концерт симфонічної музики, 
(Ворошиловград). 
«Естафета великого 
(Кіровоград). 18.15 
рове телебачення, 
фільм. (М). 18.25 — 
пий документальний 
«Челюскіиська епопея». (М), 
19.25 — Телевізійний спек
такль «Моє покоління». Час
тина друга. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. Ін
тербачення. Чемпіонат світу 
з хокею. Польща — СРСР. 
(Фінляндія). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00- 
Ііовинн. (К). 11.15 — Наш ог
ляд. «Резерви — на службу 
виробництву». (Дніпропет
ровськ). 11.35 — «Шкільний
екран». Українська мова яли 
учиіп 10 класів. (К). І2.05 —• 
Назустріч XVII з'їзду 
ВЛКСМ. «Наш комсомольсь
кий зустрічний». (М). 12.35 — 
Кольорове телебачення. «Гой
за та чарівні яблука». Виста
ва. (К). 15.20 — «По рідній 
країні». Латвійська PCP. 
(М). 15.50 — Зоологія. (М).
16.15. — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Як малюють 
казку». (М). 17.00 — «На бу
довах п'ятирічки». (М). 17.30
— На запитання телеглядачів 
відповідає члсн-корсспоидспт 
АН СРСР В. Г. Афанасьев. 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Для Ді
тей. Ляльковий телефільм 
«Півник і соняшник», (К).

18.00 « 
почину».

— Кольо-
Мульт-

Телевізій* 
фільм

І
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05-» 
Кольорове телебачення. Рак« 
нова гімнастика. (М). 9.20 —■ 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Вогнище». (М). 10.00 -3 
«Знайомтесь: Агроприладт".
(М). 10.25 — Кольорове теле» 
бачення. «Два концерти». Т<» 
левізійннй музичний фільм-. 
(М). 11.15 — Назустріч XVII 
з'їзду ВЛКСМ. «Наш сучас
ник». (М). 10.25 — Для юнац
тва. «Без запрошень». (До
нецьк). 17.15 — Концерт. (За
поріжжя). 17.45 — Назустріч 
«червоній суботі». «На трудовій 
вахті молодь Києва». (К). 18.00 
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове те» 
лебачення. «Загадки І.підгад» 
КН». (М). 18.40 — «Пїсня ДЦ» 
лека І близька». (М). 19.10 “» 
«Від усієї душі». (М), 21.09-“ 
Програма «Час». (М). 21.30-**» 
Спортивна програма. (МЬ 
23.00 — Інтербачення. Співає)--*»- 
народний артист СРСР. ГеорГ 
Оте. ( Галлія). 23.45 4; Нови» 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11-15^ 
Новини. (К). 11.35 — «ШиіЛЬ)* 
пий екран». Суспільствозиан» 
с.тво для учнів 10 класу. (К). 
12.10 — «Очима письменни
ка». (К). 12.40 — Народний 
телеуніверситет. (К). 13.25 -«
«Екран молодих». (К). 15.15 
<— М. Шолохов. «Проза воєн» 
них років». (М). 10.15 -*»
«Об'єктив». (М). 10.45 — Ко
льорове телебачення. Зустріч 
юнкорів телестудії «Орля» З' 
Героєм Радянського Союзу’, 
льотчиком-космонавтом СРСР, 
В. В. Лсбедєвнм. (М), 17.30-" 
«Наука — сьогодні». (М). 
18.00 — ''Населенню про ци
вільну оборону». (Дніпрової* 
ровіьк). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті», 
(К). 19.30 — Телефільм. «Там, 
де. гартувалася сталь». (М)(
19.45 — «Трибуна депутата:
(К). 19.55 — Дат. ПуччінІ*
«Тоска». Вистава. (Одеса)).
20.45 — «На добраніч, дітніж
(К). 21.00 — Програма « Час»« 
(М). 21.30 — Продонженпя
вистави «Тоска». (Одеса У- 
23.00 — Сільськогосподарсь
кий тиждень. (К). 23.15 — Ве
чірні новини. (К).
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