
РіиГ98аи890|У ® ВІВТОРОК) 13 серпня 1974 року е цін®2коп.

БАГАТІ трудовими рекордами жнива визначального року п’ятирічки. Творцями 
першого стали комбайнери Ростовської області, які чотирма екіпажами за 23 

години безперервної роботи намолотили гіопад вісім тисяч центнерів зерна. У віталь
ній телеграмі товариш Л. І. Брежнєв назвав це досягнення видатним, яке свідчить 
про великі можливості використання техніки в сільському господарстві. І дійсно, 
вже через кілька днів запорізькі комбайнери перекрили рекорд ростовчан.

Ентузіазм правофлангових соціалістичного змагання підхопили молоді хліборо
би і нашої області. Буквально за лічені дні збиральних робіт жнива виявили адреси 
народження передового досвіду високих темпів і якості роботи механізаторів. Лео
нід Биченко з Компаніївського району першим серед молодих комбайнерів досяг об
молоту в 6 тисяч центнерів зерна. А згодом рекорд області встановили браті) Наза
ренки з Бобрпнецького району. За 22 години безперервної роботи вони намолотили 
2380 центнерів зерна, і зараз вже перейшли одинадцятптисячнпй рубіж обмолоту.

Кожні жнива мають свої особливості. У нинішніх — па першому плані не важ
кі погодні умови, а високий ентузіазм, знання і вміння, помножені на досвід, які 
зуміли хлібороби протиставити примхам природи. І в час народження рекорду, кож- 

жнива: точки напруги
ної робочої години у полі стояла найважливіша умова — зібрані хліб до колоска. 
На.найнижчий зріз переобладнали для прямого комбайнування агрегати в комсо
мольсько-молодіжній тракторній бригаді Миколи Давидова. В місцях найбільшого 
нолягаиня хлібів в господарствах Маловисківського району колоски перед мотови
лом комбайнів піднімали вилами. А там, де помічалися упущення, недоліки в цій 
важливій справі, на сполох били комсомольські штаби «Жнива-74», комсомольські 
дозорці.

Урожай нинішнього року на Кіровоградщипі видався щедрим, дорідним. Деякі 
поля радують 50- і 70-центнерами зерна з гектара. І хоч ще не вийшли з останніх за
гінок комсомольсько-молодіжні екіпажі, не відсвяткували радісного свята обжинок. 
дума вже тривожить за майбутній врожай, врожай завершального року п’ятирічки. 
Турбота молодих трудівників ланів зараз про тс, щоб закласти надійну основу під 
наступний врожай: підготувати високоякісний насіннєвий фонд, вчасно, в стислі 
строки і якісно підготувати грунт і провести сівбу озимих. Є, адреса хорошого при
кладу на оранці в Компаніївсякому районі. Молодий комуніст Андрій Перепелиця 
і комсомолець Станіслав Кас’яненко — трактористи колгоспу «Дружба» за 22 годи
ни безперервної роботи на тракторі Т-150 зорали 44.78 гектарів землі.

Боротьбу за великий врожай п’ятирічки сільські комсомольці області, юнаки і 
дівчата ведуть широким наступом. Паралельно збиранню ранніх зернових, комсо
мольсько-молодіжні кормодобувні лапки активно працюють на зелених жнивах і 
заклали для потреб громадського тваринництва тисячі тонн силосу сінажу, трав'я
ного борошна. Одночасно з виконанням першої заповіді перед державою комсо
мольсько-молодіжні ланки кукурудзоводів разом зі старшими хліборобами старан
но доглядають лани качанистої, майже скрізь вже підготували техніку до других 
жнив,

В цей період, відповідальний і напружений для молодих хліборобів, обов’язок 
сільських комсомольських організацій розвивати у юнаків і дівчат, від рядового 
колгоспника і до спеціаліста, високе почуття господаря землі, почуття відповідаль
ності за родючість кожного гектара

Центр своєї діяльності комітети комсомолу повинні зосередити па питаннях яко
сті праці, постійно турбуватись про першочерговість якісних показників в ході со
ціалістичного змагання і еуворо питати з тих, хто недобросовісно викопує свої обо
в’язки. В цій справі вирішальне значення має пропаганда і використання передового 
досвіду, широка гласність змагання, масово-політична робота серед молоді.

Сільськогосподарський рік підійшов до найвищої точки напруги. Ударні темпи 
роботи в полі при високій якості дозволять молодим хліборобам з честю виконати 
свої,соціалістичні зобов’язання.

СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ
Анатолій САМОЙЛЕНКО з рад

госпу «Мар’янівський» Маловисків
ського району, намолотив 13 149 
центнерів зерна:

і Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу 
Імені XXI з'їзду КПРС Бобрпнєцькб- 
і'о .району — 11 726;

Crop ГАВРИЛОВ з колгоспу 
«Путь Октября» Онуфріївського ра
йону — 10 132;

Микола 1І0ПАДЮК з колгоспу 
«Україна» Маловисківського району 
— 9659

Микола МИГОЛЬ з колгоспу іме
ні Леніна Долннського району — 
9615;

Стенав РОДЗЯК з колгоспу. «Зоря 
комунізму» Долннського району — 
9300;

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу іме
ні Фрунзе Компаніївського району 
8732;

Володимир БІЛИЛ з колгоспу Іме
ні Леніна Долннського району — 
8553;

Микола ЯКОВЕНКО з колгоспу 
Імені Леніна Долннського району —- 
8252; '

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу Іме
ні Кірова Бобршіецького району —

Адреса рекорду-шахта „Світлопільська“
Ставши на трудову ударну вахту на честь Дня шахтаря, високих трудових здобут

ків досягла бригада прохідників третьої дільниці, яку очолює кавалер ордена Лені
на І. Хворостина. З 10 липня по 10 серпня за 28 робочих днів колектив пройшов 
751 метр штреку. Це рекорд проходження гірничих виробіток для Придніпровсько
го бурову пивного басейну. Своє попереднє досягнення, встановлене у грудні мину
лого року, бригада перевершила на 28 метрів.

Під час швидкісного проходження штреку відзначилися кавалер ордена Трудо
вого Червоного Прапора О. Олексієнко, молоді прохідники В. Прохоренко, М. Жу
равко, В. Тараненко, М. Фісан, А. Бокійчук, брати С. та І. Куликови, В. Кібик.

А. Ш.КУРІИ, /олова комітету профспілки, В. ГРИБОК, секретар комсо
мольської організації шахти «Світлопільська» міста Олександрії,

Країні —І мільйон 350 
тисяч тонн хліба з полів 
Кіровоградщини!

Дбаймо про наступний 
урожай!

Рекорд оранки — в Ком- 
паніївському районі.

СТЕПОВА ВИСОТА
ЛІРИЧНИЙ РЕПОРТАЖ

Вони причетні до високої нагороди ком
сомольської організації ІІовоукраїпського 
району — ордену Трудового Червоного 
Прапора. Так, вся комсомольсько-молодіж
на бригада Миколи Давидова з колгоспу 
«Дружба». Бо від самого початку створен
ня колективу боролися за високі врожаї, 
дбали про високу культуру землеробства, 
по-господарському використовували техні
ку. Бо вони усім колективом в трудовому 
суперництві з толбухінськими молодими 
хліборобами завойовували перехідний пра
пор інтернаціонального клубу механізато
рів. приз імені свого земляка, двічі Героя 
Соціалістичної Праці О В. Гіталова.

Сьогодні бригада М. Дазидова займає 
почесне третє місце в області серед комсо
мольсько-молодіжних тракторних бригад 
за підсумками соціалістичного змагання 
першого півріччя і в планах її — завжди 
бути серед правофлангових.

1.
І руки, й плечі втретє вже засмагли, 
Садки й степи сповито в млосну лінь, 
І літньої чіткої рівноваги 
Лежить іще на всьому світлотінь.
Та вже деінде кольори приблякли, 
їх ясності торкнулися злегка 
Спекотні дні.
Перецвітають маки,
Але розлого серцю і думкам.
Бо між усіх прикмет цих велемовних 
Уловлюєш одне — початок жнив,
І слухасш, затамувавши подих, 
Закличні сплески колосистих нив.

2.
Напередодні жнив
На стані польовому 
Розмову хлібороби повели. 
Про те, чи в зборі все?
І по якому 
/Маршруту вирушати?
І коли?

Всі звітували чітко,
Без розходжень,
Виходячи до столу, й прямо з місць. 
За кожного —- бригада вся, і кожен — 
За всіх, бо в цьому ж — колективна 

міць.

3.
По зборах не минуло ще і тижня, 
Коли дали команду починать,
І вийшла комсомольсько-молодіжна 
Лани широкополі жнивувать. 
Назустріч їй згойднулося колосся, 
Сяйнуло, наче хвиля звіддаля, 
і вмить усе у гомоні злилося:
І люди, і комбайни, і поля. 
Усе довкіл зажнив’я схвилювало 
І втоми плюскіт, зринувши, зника, 
І змах руки окличний над штурвалом 
Озвучується погуком свистка.
В змаганні всім і просторно, і тісно, 
Вже й день погас, та в полі гул

не змовк, 
Кудряш Микола — попереду, звісно. 
За ним — Бакун Дмитро і Краснощок, 
Волого колос колоса черкає, 
Пора перепочинку вже близька, 
Але в роботі всякого буває, 
Он гляньте — зупинився чийсь СК,

4.
Ой, ти, клята недоречність: 
Залізяччя шмат піймавсь,

Мов аж гуркнуло у плечі —>
І злетів зненацька пас. 
Барабанний вал погнуло, 
От морока, от біда!
Гей, на поміч, друзі! Нумо! 
Час бо нас не дожида. 
Спецмашина зафурчала 
До майстерні і назад, 
Й за годину-дві, звичайно, 
Став до ладу агрегат, 
ї полегшено зітхнулось 
Комбайнерові з грудей, 
А механік — хлопцям вголос: 
— Лаврик нас не підведе! 
Знов до праці. Мов на крилах, 
Аж горить за ним стерня, 
Й нова зірка заяскріла 
Над штурвалом жниваря.

5.
В Давидова в бригаді — п’ятдесят їх, 
Статечних, смаглочолих юнаків, 
Єдиними турботами пройняті, — 
Верстають далі сонячно-плинкі. 
Вирощують цукрові й качанисту, 
І, перемоги множачи свої, — 
Навчаються гіталовському хисту 
Збирати лиш високі врожаї.
Вже зроблено бригадою чимало, 
Та скільки в них ще прагнень молодих, 
Для кожного тут заповіддю стало: 
«Твій успіх е праці — надбання усіх».

6.
Як тихо й гожо вранці на селі, 
Гарячу днину ластівки вістують, 
Ще день чи два —-і хлопці 

пришвартують, 
На польовому стані кораблі. 
І на обжинки з першого снопа 
Сплетуть усім вінки їм колосисті, 
1 буде любо округ столу СІСТИ, 
Хай дощ тоді і ллє, і накрапа. 
В танок своїх коханих поведуть, 

Один — чорняву, інший — карооку, 
Бо ж трудяться на славу тут щороку, 
ї веселяться, —- як і мусить буть, 
Щоб засіяв пахучий коровай, 
Коли в весільні бубни вдарять села. 
Щоб їхня пісня голосна й весела 
Змайнула над землею з краю в край, 

<’ Петро КУЦЕНКО,
член обласного літоб’єднання.

Пороукращський район.



В. ПІСКУІІ, 
гекіїолої проектних робіт тех
відділу шахти «Світлопільська», 
член комітету комсомолу.

--------------- — „М ОЛ ОДИН КОМ У Н JL Р*
ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ жкм

2 стар

ЩОБ НАРОДЖУВАЛАСЬ 
ВОРЧА ДУМКА

Звання «молодого підприємства» 
паша шахта носить ось уже треііп 
рік. Саме три роки тому «Світло- 
нільська» вступила в дію. та коли 
сьогодні хтось скаже, що не дитя
чий вік, хочеться посперечатись і 
довести відносність ЦЬОГО ПОНЯТ І Я. 
Щодо років ще можна погоди
тись. А ось «обростали» новими ма- 

' шинами і устаткуванням темпами, 
що далеко залишили за собою мож
ливості цієї «вікової категорії».

Пам’ятаю перші дні роботи па 
повім шахті, куди прийшов з Бан- 
дурівського вуглерозрізу. До тех
ніки звик, а тут очі розбіглися — 
все було вновішу. Лави обладнані 
новими механізованими комплек
сами 2ОКП-10, вугілля лрансіюрку
валось найпотужнішими на період 
проектування " шахти конвейєром 
КР.У-350. Управляти такою техні
кою, де кожна машина, комплекс 
механізмів іменується словами «по
вий», «потужний» та вже знати, що 
На сусідніх Верболозькій і Олексан
дрійській шахтах тобі 'позаздрити 
можуть, викликає хороше почугія 
гордості за своє підприємство. '

Зараз «Свіглопільська > досягла 
високого рівня оснащеності техні
кою. Наведу лише два показники. 
На очисних роботах повністю лікві
дували ручну працю, Рівень меха
нізації проведення підготовчих ви
робіток за сім місяців цього року 
склав 90 процентів проти 85 за цей

же період минулого року. Висока 
осиащещсть технікою в поєднанні -, 
швидким її освоєнням та ефектив
ним використанням позитивно по
значилася па темпах роботи шахта
рів. Для наочності — порівняння 
минулого і нинішнього років: за 
сім місяців 1973 року було пройде
но 192 метри проходки гірничих ви
робіток, за цей же період ніпгіиі- 
ііього року — 262 метри (рік осво
ения не беру до уваги).

Понад третину працюючих на 
шахті становлять люди віком до ЗО 
років. Про ставлення молоді до 

технічного прогресу хочеться мови
ти добре слово. Бо все новітнє об
ладнання сприймають пе просто як 
«готовеньке* — бери й працюй, а 
й самі постійно шукають шляхи 
підвищення механізації допоміж
них процесів. Разом з усіма уміль
цями пгахтн молоді раціоналізатори 
лігше в минулому році внесли рац
пропозиції!, які дали підприємству 
майже 116 тисяч карбованців еко
номічного ефекту. Творча думка мо
лодих спрямована на поліпшення 
умов праці під землею, техніки без
пеки, ефективності використання 
діючих маниш і обладнання.

Шість рацпропозиція вніс 
чатку року комсомолець, 
дільниці внутріиіахі ного 
спорту Григорій Погорілий,
них служить добрій справі — 
побігає можливим аваріям

ВІД IlO- 
слюсар 

тран- 
Одпа з 

.за
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— _ ■ розриві зчеплення між вагонетка
ми і це забезпе’йуе безперебійну ро
боту похилого ствола. У сігівавіор- 
стві з молодим іііжсііером-кон- 
сгруктором Анатолієм ІІрпходьком 
иіііронопува.ш зміну напрямку про- і 
ходки борюїщх штреків в нриєічку j 
при нарізуванні лан між відпра
цьованими столбами. Річна еконо
мія від нововведения складає 7646 
карбованців.

Проте, як пе насичена 'шахта но
вітньою технікою, незначний про
цент праці припадає на руки ро- . 
бітників. Ця проблема хвилює кож
ного і будить неспокій творчої дум- . 
ки. Зараз у нас шириться рух за 
«малу механізацію», який спрямо
ваний на ге, щоб полегши ги і рудо- 
місткі ІІрОЦССЛІ, повністю ліквідува
ти ручну працю па будь-яких оис- 
I аціях. Частково розіслали замов
лення підприємствам па поставку 
для «Свіглопільської» засобів <ма 
лої механізації», а в основному ви
ходимо і: становища своїми си
лами.

іще на одному позитивному яви
щі, яке прижилося у нас, хочеться 
наголосити. В останні два роки 
нлпипість кадрів практично зникла. 
Явище, думаю, закономірне і, в 
значній мірі, пояснюється саме ви
сокою механізацією підземних ро
біт. Недарма па «СвітлаиільСькій» 
склалося прислів’я: «Хто працював 
ни нашій шахті, той працює тільки 
на нашій шахті».

13 серпня 1974 рокуКомсомол — сільській школі! 
чи ЗАВЕДЕ 
СПОРУДА БОРОДУ?
Ä ІНТЕРВ’Ю І КОМЕНТАР НА ТЕМУ
* як ПІДВИЩИТИ ТЕМПИ БУДІВНИЦТВА

ВИСОКИМИ ТЕМПАМИ ЙДЕ БУДІВ
НИЦТВО КУЦІВСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА 
— УДАРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ (»УДО
ВИ ОБЛАСТІ. БХУЦВЕ.ТЬІПІКІІ ЗОБО
В’ЯЗАЛИСЯ ЗДАТИ НОГО В ГРУДНІ 
НИНІШНЬОГО РОКУ. НЕ НА РІК РА
НІШЕ ГРАФІКА. УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ 
СЛАВИТЬСЯ НА БУДІВНИЦТВІ КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА БРИГАДА 
МАЛ ЯРІ В-ВИСОТІ ПІКІВ. ОЧОЛЮВАНА 
МИКОЛОЮ ЧПСТАЛЬОВНМ. ВИРОБНИ
ЧІ ЗАВДАННЯ ВОНИ ВИКОНУЮТЬ НА 
НО ПРОЦЕНТІВ.

НА ЗНІМКУ: ЧЛЕНИ БРИГАДИ ГА
ЛИНА ЖОВТОБРЮХ, ГАННА ЮТО- 
ВЕЦЬ, НАДІЯ ГОЛОДНА, ЛЮДМИЛА 
ХАМХО/ДЕРА

Фон» 1. КОРЗУІІА.

ТРИВАЛИЙ час на цю 
будову поглядали з 

надією, потім — з роз
дратуванням, потім — 
скептично. І коли про ко
гось говорили: «Будує, як 
школу 8 Онуфріївції», то
му було від чого зніти
тися.

Наше перше запитання, 
З яким ми звернулися до 
тих, від кого залежать 
темпи будівництва: буде 
чи не буде перше верес
ня нозосіллям для учнів’.

В. О. ПАСІЧНИК, завіду
ючий районним відділом 
народної освіти;

— Будівництво, здає
ться, зрушило з '«мертвої 
точки». Ми з свого боку 
робимо все, ш.об вчасно 
здати об’єкт у дію. Зараз 
на будов'1 постійно пра
цюють батьки школярів, 
учнівська бригада.

Г. Г. МЕДВЕДЕВ, викон
роб дільниці будівельно
го управління № 2 тресту 
«Олександріяважбуд»:

— Генеральний підрядник 
на будівництві школя — нвіис 
будівельне управління. Супід
рядні — БУ-411, БУ-4ІЯ,
КБУ-533, БУ-'.О, БУМІ*. Що
дня на будівництві працюють 
70—80 робітників з цих орга
нізацій. Темпи роботи достат
ні, щоб иершого вересня вве
сти об'єкт в дію.

— А що можна сказати 
про якість роботи!

М. О. ДОЛИНА, ди
ректор Онуфріївської се
редньої школи:

— Чекаємо новосілля з 
двоїстим почуттям: з ра
дісним нетерпінням — 
давно ж бо пора ввести 
школу в дію. А з другого 
боку з тривогою — над
то вже неприглядними 
вимальовуються деякі об
риси споруди. Не задо
вольняє нас підлога в 
спортзалі, зроблена на
швидку, неприйнятні для 
нас вільності, які допусти
ли будівельники з плін
тусним опаленням на го
рищних поверхах.

В. С. МЕТКА, технік-бу- 
дівельник Онуфріївського 
райВНО;

— 1 таких недоробок нее ж 
чимало. Не раз відзначали 
ми їх у актах, однак реакція 
па зауваження незадовільна. 
Хотілося б, щоб в останні дні 
будівництва посилився техно
логічний контроль

— В чому ще труднощі 
будівництва!

Г. Г. МЕДВЕДЕВ:
— Як не дивно зводя

ться еони не до постачан
ня будівельними матеріа-

лами і робочою іейлсАо. З 
цим у нас порівняв доб
ре. Труднощі —- в дисци
пліні. Так, ще чимало ро
бітників безвідповідально 
ставляться до виконання 
виробничих завдань, не
рідкі — прогули. Особли
во — серед молоді.

— А як реагує на це 
райком комсомолу!

М. БЕЙДА — секретар- 
завідуюча відділом шкіль
ної молоді Онуфріївсьио- 
го РК ЛКСМУ:

— Якщо г<им»?ити в двгрто. 
то будові донедавна відводи
лась недостатня увага. Однак, 
коли темпи робіт підвищили
ся, районний комітет ЛКСМУ 
взяв будову під комсомоль
ській! контроль. З метою під
вищення трудової діісцпп.тПін 
на будівництві було проведе
но п'ятихвилинку з молодими 
робітниками. Прогульїіпків І 
лкбятелів-вппнвох було ГЧЗ.З- 
кріїтнковапо в номері сгішііа- 
кн районного штабу «Комсо
мольського прожектора».
Щодня па будівництві працює 
загін школярів.

Але ие все залежить 
тільки від нас. Досі не 
здійснюють належного 
контролю за своїми ком
сомольцями комітети
комсомолу тресту «Огек» 
сандріявзжбуд» та Олек
сандрійський райком
комсомолу.

КОМЕНТАР РЕДАК
ЦІЇ: Сподіваємося, остан
ні слова оиуфріївців про
читають у Олександрії і 
вживуть належних захо
дів. Цей сигнал стосу ть- 
ся, проте, не тільки на
званої організації. Нині к 
К іровоградськ і й області 
споруджується 26 шкіл, 
23 шкільних інтернати. 
Комітетам комсомолу бу
дівельних організацій, які 
беруть участь у споруд
женні цих об’єктів,. СЛІД 
активізувати молодь на 
сумлінне виконання своїх 
соці ал істи ч н нх добав’ я -
зань. Це — нагальне зав
дання часу, па яке ще раз 
вказала постанова Секре
таріату ЦК ВЛКСМ «Про 
участь комсомольських 
організацій у підготовці 
загальноосвітніх шкіл і 
професійно - технічних 
училищ до нового на
вчального року», виконан
ня якого має стати зако
ном для кожного комсо
мольця.

Бесіду вів
О. РАК ПІ, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Онуфріївський район.

Відповідай, товаришу
НАСТОРОЖЕIIО, боязко проби

рався Леонід Горбенко города
ми до комірчини п orc.no власника 
мотоцикла 1. Д. Личканенка. Клю
чі підібрав надійні, тож швидко 
відімкіїуи замок і шпиком никотин 
чужу машину...

В той час, ноли Л ичканеико 
скаржився дільничному міліціоне
рові, просив записати колір і но
мер мотоцикли, запевняв, що він 
серед тисячі пізнав би його, іор- 
бенко зі своїм спільником неповно
літнім Валентином Сербом спосте
рігали за тим, як до середньої 
школи № 13 заносили новенький 
магнітофон, спорт інше споряджен
ня тощо.

Саме тоді, коли керівники цісї 
школи забили на сполох, перелі
чуючи працівникам відділу аиут- 
рііииіх справ Кіровоградського мі
ськвиконкому назви вкрадених ре
чей на суму 521 карбованець, Гор
бенко на листочку, вирваному з уч
нівського зошита, креслив опера
цію під назвою «Весна», Всі думки 
його були зв’язані з тим, як тих
цем проникнути на веранду до су
сідів, які мешкають поруч по вули
ці Соціалістичній, № 59, І поцупити 
магнітофон «Весни».

«В тон час»... Саме тоді...». 
Мабуть досить. Шістнадцять 
пограбувань вчинив Горбенко.

Вц гадаєте, що людп з чис
тим сумлінням жодного разг’ 
не хапали за руку злочинця? 
Хапали. І Павло Горбенко -- 
батько Леоніда, котрий працює 
слюсарем-паладчтіком па олій- 
ікиркомбінаті, умовляв то <»л-

ного, то іншого потерпілого 
зважити на «молодість» син і. 
Свої просьби він тут же під
кріплював грошима — поппою 
компенсацією за викрадені 
речі.

Занадто вже нахабно діяв 
злочинець, відчуваючи безкар
ність і надію, що батьки впру-

деними ним у інших кірово- 
градців.

Такі діла Леонід творив се
ред білого дня. Адже жив ПО
РА ч з чесними ЛЮДЬМИ, в свої 
дев’ятнадцять років має добру 
ртбіишчу професію — сантех
ніка, середню освіту. Коли ні- 
рігні характеристикам, які аа

комітет!
ручену йому справу. В комсо
мольській організації користує
ться авторитетом і довір’ям 
товаришів».

Про подібне мовиться і в ха
рактеристиці, скріпленій підпи
тими начальника управління 
В. Гаїїіпа та голови комітету 
профспілки В. Приходька: «За

ЗАСУДЖУЄТЬСЯ БАЙДУЖІСТЬ
чать у скрутну хвилину. Він. 
па жаль, не помилявся і в то
му, що особи, котрі одержали 
від батька грошову компенса
цію, мовчатимуть. І (я обстави
на пс може пе хвилювати нас. 
Но й справді, совість нікого з 
них пс мучила за притуплення 
почуття громадського обо
в’язку.
‘ У судовій справі мою увагу 

Г.рнвернув документ, який роз
криває ще одну рису мораль
ного падіння Горбенкя. Дове
дено неспростовними фактами, 
що, наприклад, з Г. І. Міпкру- 
лем злодій за поцуплені обнов
ки розплатився куклою та дов
гограючими ііластииками, вкра

кілька днів до розгляду судової 
справи надійшли до міськвій- 
сі.ькОмату, то це зовсім інша 
людина, котра аж ніяк не на
гадує того, у кого очі косяться 
до чужого майна.

Комітет ЛКСМУ будівельно
го управління № 528 пе зна
йшов за необхідне зробити хоч 
найменше зауваження. Наче 
комсомолець Горбенко (про 
пього йдеться в характеристи
ці) н золотій сорочці народив
ся. «...Вік зарекомендував се
бе, — читаємо. — свідо
мим, дисциплінованим членом 
ВЛКСМ, який завжди з на
лежною увагою і відлові даль- 
иісяіо береться за будь-яку до-

час роботи проявив себе ди
сциплінованим, добросовісним 
.робітником, користується авто
ритетом серед членів організа
ції ..».

Припустимо. що Леонід 
спритно маскувався, видавав 
себе в колективі не за того, 
ким насправді був наодинці зі 
своїми планами чергових по
грабувань чи в спілкуванні з 
вже названим тут Валентином 
Сцрбоїр, котрого саме він втяг
нув у злодійство. Але тоді по
яснити паявпість двох облич •« 
Леоніда Горбенка можна лише 
тим, що в будівельному управ
лінні і в комсомольській" орта- 
і'ізації виявляють виняткову

байдужість до того, як веде се
бе молода людина па брамою 
виробничої дільниці.

Па судовому засідань, іто.-і 
ре проходило під голова в,то
ням Г. М. Ру.тпча в Кіровськи- 
му районі м. Кіровограда, на 
цю та ряд інших обставин вка
зали присутньому при розгляді 
справи представникові буді
вельного управління майстру 
І. Тпмчснку.

Па пашу думку подібні су
дові процеси вкрай необхідні! 
проводити за місцем роботи чи 
проживання підсудного. Тх ви
ховне значення важко перооці-’і 
іпгпг.

Молодь, КОМСОМОЛЬЦІ не Met-’* 
ють права заспокоюватися до-11 
ти, поки залишається хоча Ц 
одни нечесний, хоча б одіЩ - 
байдужий. Бо хоч нема в За
коні такої статті, за якою мож
на було притягнути до відпові
дальності байдужого, яким ви
явився згаданий комітет ком
сомолу, але ми можемо це 
зробити і робимо за мораль
ним кодексом.

II. ДОБРІН, 
член Спілки журналістів 
VPCP, наш (романський 
■кореспондент.
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Ь’ЯТА ЧВЕРТЬ — ТРУДОВА
„ J/ ОЛ ОД И И к ом J’II АР" а епюр

«ЮНІСТЬ»-ДЛЯ
. СТАРШОКЛАСНИКІВ

Я’ ’BXCUiCii: «Коли ..от. встигли вирости?»
Ніби зовсім недавно в зошитах у косу лі

ано виводили літери, разом З ікласоводом ХОДИ
ТЬ, тримаючись попарно за руки на екскурсію, 

тепер організували шкільний табір праці та 
відпочинку «Юність», і допомагають твоїм бать- 

’ кам вирощувати колгоспний урожай. У пи.х за
смаглі обличчя, бронзові мінні руки. Воин люб- 
цять сонце, степові простори, груд і пісню... 
л Якось па початку травня у Бойківську серед
ню школу Олександрійського району завітав го
лова колгоспу <,’іенінські'.м шляхом» Мартій 
тЛукич Дубовенко Він щиро дякував комсо
мольцям за допомогу під час сівби яршіи, за 
'шефську роботу в тваринництві. А учнями зроб
лено чимало. Кожного дня старшокласники по 
черзі 2—3 години працювали на фермі. Тут до
хли, годували корів, доглядали молодняк. У

• Шефські й роботі шал тзарижпггцтвом Бойківська

середня школа постіймо виборює- першість се
ред інших шкіл району. Про цс свідчить пере- 
хідіїпй червоний ВНМПЄ.1, ЧНСЛЄНШ іріїмоіп, цін
ні подарунки. Мартін Лукич розповів про успі
хи, яких добився колгосп у четвертому, визна
чальному році п'ятирічки. ’ Потім запросив до
помогти під час літніх канікул овочівникам гос
подарства: доглядати за городиною.

Охочих виявилося багато, але відібрали 47 
панзавзятіших юнаків і дівчат. Цього літа їм 
працювати і відпочивати разом.

...Біліють хусточки, ритмічно підіймаються і опус
каються сапи, не змовкають дружні голоси. Валя Гор- 
шельова розповідає подругам зміст пропитаної книги, 
ііоодда.іь Юрій Меткий коментує чемпіонат світу з 
футболу. У кожного чимало нового. Сани, здається, 
самі бііають по рядках, вишукують і стинають бур’я
ни, любовно обгортають кожен кущик помідорів, капу
сти, огірочків. Начальник табору — >питель фізкуль
тури Олександр Ілліч Дебенко іа бригадир городньої 
бригади Арсен Іванович Постельник задоволені робо
тою юних помічників. Адже ті перевиконують норми, 
працюють на совість. Дивишся на їх працю, і розумі
єш, що росте в селі гідна зміна трудівникам. Любить 
вона землю, вміє працювати біля неї.

...Непомітно спливає день. Вій приніс юнакам 
і дівчатам радість пізпаїпія рідної землі.

Є. ХАЛАБЕРДА.
Олександрійський район.

І> ЦЕЙ період, якщо дотримува- 
** тись строгої хронології, коло 
йоі о зацікавлень можна простежи
ти по публікаціях в союзній, рес
публіканській і районній пресі. В 
одній газеті він відгукується на на
раду комуністичних і робітничих 
партій. В іншій — рапортує про 
будні хліборобів; «Зараз хлібо
роби артілі включилися в збиран
ня ранніх зерновик. Сільські ме
ханізатори заздалегідь якісно під
готували техніку, яка буде вико
ристана в гарячу пору жнив. Ро
биться все можливе, аби вро
жай цього року зібрати за 10—12 
днів».

В третій — передбачливо за
уважує: «Велика увага приділяє
ться розвиткові колгоспного і

ІСТОРІЯ 
ЗАЙКОВ- 

ЧЕРЧ1ЛЯ.

, 12.
КВІТИ ПАМ’ЯТІ. 

ПІДПОЛКОВНИКА 
СЬКОГО. ПРОМОВА
ВСЕСОЮЗНА к ОIIФ Е Р ЕIIЦІЯ 
ПРИХИЛЬНИКІВ МИРУ. ВАН
ДА ВАСIIЛ ЕНСЬК А. ФОНД
МИРУ.

Ц ЕРЕЗ дорогу від його будинку
* — обеліск. Скромний, непо

казний, викладений з місцевого 
кзменя-ракушняка — він, як ок
личний знак людської лам’яп. Не 
претендує ні на велич, ні на ви
нятковість. А ось пройти мимо 
нього і не задуматись — немож
ливо. Як неможливо забути тих, 
хто ніколи не повернеІЬСЯ ДОДО-

•Володимир базилеаським

>• І
Б.тплько 80 тисяч ьаа- І 

дратнн* метрів ки.гимо- ] 
вих виробів випускає : І 
килимове фабрика < Пс; І 
рсмог*» в селі Глнпяііи і 
Львівської області.

Найбільше килимове 
підприємство України в 
оівторавіковою тради- І 
цією виготовляє килими | 
більше ста ма.тю.чі.ів, 
опрацьованих в дусі на
ціональних традицій. 
Зараз тут готують про
дукцію для міжнарод
ного ярмарку в Загребі. 
Югославія — сьома кра
їна, де побувають на 
виставках килими фаб
рика «Перемога».

На фото: робітниці
фабрики «Перемога» 
Львівської області (злі- 
на направо) — Надія 
ЗАХАРЧУК, Марія
ЯК*В, Надій КРНШТО- 
.ПОЛЬ ведуть обробку 
юмшма,

^Фото Б. КРИШТУЛА.

АПН.

■v

h W.

£
•<
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• З ВИСТАВКИ ТВОРІВ 

В книзі Івана Васильєва 
«Пам'ять» є такі рядки: 

«Землі, як і люди, від
значаються 
прикметами 
ром... Характер же землі 
дають люди».

їх згадуєш, коли по
трапляєш на висіавку ро
біт члена Спілки худож
ників СРСР Б. М. В'нтен- 
ка. більше двох місяців 
працював він у колгоспі 
«Росія» 1 іовоукраїиезчого 
району, і наслідком цього 
стали понад ішст.цеслт ек
спонованих теорія — пор
трети, етюди, малюнки.

Істина не нова: матері
ал для творчості худож
нику дає життя, 
міра його таланту і пра
цездатності визначить, як 
він розпорядиться ним. 
Та хочеться сказати, що 
заглиблення в життя ні
коли не було протипока
зане митцеві. У творах, 
представлених на вистав
ці, ще іноді не все завер
шене, в окремий бачимо 
лише початок великої ро
боти, проте вже вгадуєть
ся майбутній 
Етюди Вінгенка 
нас в неозорі лани, які то 
панорамно накочуються 
на нас, то відкривають 
глядачеві незнані ним ку
точки.

То — колгоспна земля. 
А характер її творять 

люди, отакі механізатори 
як кавалер ордена Лені- 

гна Цертій, помічник 
бригадира Штанько, мо
лодий тракторист Деми
денко, як визнаний май
стер ниви Герой Соціа
лістичної Праці Віктор 
Степанович Андріяш. Два
дцять один портрет на

зовнішніми 
і характе-

То вже

ужинок. 
ВВОДЯТЬ

документальна повість»

БОРИСА ВІНТЕНКА 
виставці, двадцяіь одна 
людська репоеторність. 
Та всіх їх, мехамзаторів, 
зображених Борисом Він- 
теиком, єднає одче; лю
бов до землі, яка щодень 
мо-юдіє ігл.ьою працею.

* пібод.грчий характер 
у зел'.лі, хліборобський — 
у людей, що на ній тру
дяться.

Художник познайомив 
нас із одним з багатьох 
господарств області, по
казав нам колектив меха
нізаторів. І не тільки по- 
казав, а й уславив. Бо не 
кожен заслуговує на таке 
право. Після перегляду в 
Кіровограді виставка екс- 
гсн/ватимеїься в колгос
пі «Росія». Портрети хлі
боробів будуть урочисто 
вручені їм 
сельчанами. На 
заслужили 
працею.

В Постанові
Компартії 
відбувся

Пленуму 
України, 

у травні 
цього року, зазначається,
що мистецтву належить 
велика роль у формуван
ні свіюгляду радянської 
людини, збагаченні її ду
ховних інтересів, здій
сненні всіх завдань кому
ністичного будівництва. 
Оглянута виставка — пер
ша в нашому місті, яка 
стала наслідком довго
часного перебування мит
ця у виробничому колек
тиві. Але далеко не остан
ня, 
стрів 
Цоого 
госпи, радгоспи. Із їхніми 
звітами ми ще матимемо 
змогу познайомитись.

Б. «УМАНСЬКИЙ, 
м. Кіровоград.

Чотирнадцять май- 
пензля відвідають 
року заводи, кол-

авно ми вмч.м жити просто :-сба, 
душі погонь пала, і мч живемо ним, 

там де важко, де країні 
івжди »найдуться справи 
в праці, як в бою — ми

треба, 
МОЛОДИМ 

и перших 
лавах. 

Пан поклик -■ панові ги Ілліча. 
Його думки живуть у наших справах, 
1-ій разом з нами будні зустріча. 
Ми з рідним Леніним КамАЗ будуєм. 
З йог.) ім’ям ми прокладаєм ISAM... 
Під стягом Іллічевнм в комунізм 

крокуєм, 
Ного вершини їх возводить нам. 
Ми зводимо заводи, шахти, домин, 
Ми засіваєм щедрістю поля. 
Працюєм всюди радісно, невтомно. 
Щоб молоділа з краю в край земля. 
І ваблять нас простори неба сині. 
Моря пас кличуть — ми підем до них... 
Ми віддамо Радянській Батьківщині 
Сердець вогоііь пезгаснйй. молодий.

В. ОІІОГІА.

радгоспного виробництва. Зокре
ма, передбачається завершити 
роботи по складанню грунтових 
карт, якісній оцінці земель. Ці 
роботи виконують науково-дос
лідні станції. Я вважаю, що ло
жен колгосп, кожне господарст
во повинно мати свої агрохімла- 
бораторії. Це дасть змогу розум
но використовувати кожен гек
тар». Водночас він звертається з 
листом у Міністерство охорони 
здоров’я СРСР з пропозицією пе
редати аптечну справу місцевим 
органам, бере участь у черговому 
з'їзді медичних працівників. Кло
почеться проблемою медичних 
кадрів.

Ось уривок з матеріалу облас
ної газети за той час. Він допов
нює загальну картину:

«Переглядаємо звіти лікарні, 
окремі випадки захворювання ді
тей на кір, які спостерігалися 
кілька років тому. Нині — жодно
го. На ділянці давно забули, що 
таке трахома, дифтерія та багато 
інших захворювань. Здасться, все 
гаразд. Чому ж Феодосій Деоми- 
дович просить ще лікарів? Але 
він за те, щоб хворих взагалі не 
було, а пацієнтом став кожен жи
тель села. Протиріччя? На перший 
погляд, ніякої логіки. Та коли 
Гетьманець згадує слово профі
лакторій, все стає на свої місця: 
хворобу лікувати складно, її лег
ше — попередити».

Забуваючи про себе, обділяю
чи себе на кожному кроці у від
починку, в елементарних зручнос
тях, головний лікар зате пильно 
підмічає безкорисливу жертов
ність, здатність до самовіддачі в 
інших. Він скрізь і всюди встигає 
розповісти 
В. Полоза 
бригадира 
сомолії Д.
разів безкоштовно здавали крор 
для тяжко хворих. «Як ними не 
захоплюватися», — каже він.

І як не захоплюватися ним са
мим, — додаємо

про трактористі« 
і М. Калиничснка. 

і. Тюрина, вокажа когл- 
Хмарного, які багато

ми.

му. З лихої минувшини. J непри
каяних доріг сійни. 3000 загиблих 
по Вільшанському району — ià- 
кий «круглий» показник а трат. 
А скільки калік, хворих, перед
часно померли* — мовчить про 
це строга муза-статистика, оо 
страждання, заподіяні війною, и<з 
піддають вимірам і обчисленням. 
Але пам'ять про них — завжди 
суща. Саме тому біля підніжжя 
обеліска — квіти. Скромні буке
ти фіалок, незабудок, ромашок, 
польового маку. Інколи — багря
ні троянди Квіти — життя. Квіти — 
символ. І навіть взимку біля за
сніжених пірамідальних граней 
обеліска — чиясь дбайлива рука 
розсипала жовтогарячі безсмерт
ники.

ФеОДОСІЮ ДСОМПДОІІИЧУ ІИІДІ.'О «е 
тільки оослісь, а « людей, які підхо
дять до нього, (зареньку матір, їда» • 
річницю пам'яті сипа горбиться н пе
чалі. Колі оспинка, дочка якого не і.о- 
верпу.іася з страшкого табору Равеїіс- 
орюк. Ровесника, чин браг лежить 6а- 
зпа де.па чужій землі за тисячі пере» 
иід добрії піл». Молоду жінку, що >ак 4 
ііс спізнала батьківської ласки.

Вій сам згадує. Похмурі вежі д»ігнп. 
Розпа'і.іиииіі тлум переправи. ,;Іюп за
грави на пшеничних полях. Докірлг.ко 
розчинені очі вісімнадцятилітніх. Пе
редсмертні хрипи вмираючих. Соин об
лич дітей загиблих фроиговіїкіи - осіа 
оту сирітську ур.ісйську одіссею.

По війні добряпська артіль прибрала 
собі ім'я Зайковсььоіо. Героя Радян
ського Союзу, мужньою підполковни
ка. піо наклав головою и цьому краї. 
Прийде час — приїдуть з Москви у 
•Добрянку па відкриття пам'ятника ви
зволителю його дружина і донька — 
гінка студентка з іоііким виразним 
профілем. Цс випаде на День Перемо
ги. Лунатимуть промови, гримі німе ор- 
кссір, і в молодому скверику біла 
сільського кладовища раптом спаде 
покривало і перед присутніми поспімо 
срібне погруддя воїна, ледь схилеї»- 
іо вперед. Ніби замислився підпо.'іі.о.:- 
ішк перед роковою хвилиною. Дружи
на героя, згорбившись витиратиме ху
сточкою сльози, а донька стоп німе 
прямо, жалібно вбираючи очима і ряси 
лінія батька, якого вона не пам’ятала, 
і сердечні слова людей, мовлені на молі 
співучій і дещо незвичній, яку ІІО.Ч.Т 
чула вперше в своєму житті, і тану ж 
співучу блакить над головою.

Духмяно пахнутиме відвологша 
торішнє листя, вітер з поля при
несе 
стору, 
денькі 
йому 
можні

відчуття безмежного Про- 
жзаво лопотітимуть мог.о- 
ясени і як ода безсмерт- 
життю пролунають пере- 
сурми сільських півнів.

м. Дол писька.

( Продовження, 
за 11—29 червня, 
6, 8, 10 серпня).

Поч. в номерах 
2—30 липня

перед одно- 
> це вони 
сумлінною

(Далі П’-

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГОКІРОВОГРАД. ПЛЯЖ В ПАРКУ ПЕРЕМОГИ.
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До 30-річчя визволення України від німецько-фашистських

ПАМ’ЯТЬ—НЕВМИРУЩА
З покоління в покоління передаватимуться хвилюючі розповіді 

про безсмертний подвиг радянського народу, який врятував світ від 
фашистської навали. Мільйони синів і дочок Країни Рад віддали 
своє життя в ім’я свободи і незалежності нашої Батьківщини. По
двиг їх увічнено в бронзі і граніті.

КОЖНОМУ місті, в кожному 
селі нашої області є братські 

могили, пам’ятники, обеліски на 
честь загиблих воїнів. Любовно 
доглядають їх^ трудящі Кірово- 
градщшій. Сюди приходять робіт
ники і колгоспники, службовці, 
учні.

Тридцять років минає з того ча
су, як з української землі було 
прогнано німецьких катів. Готую
чись до цієї дати та до 30-річчя 
перемоги Радянського Союзу у 
Великій Вітчизняній війні, рес
публіканське Товариство охорони

пам’ятників історії та культури 
оголосило громадський огляд па
м’ятників та пам’ятних місць, по
в’язаних з Вітчизняною війною. 
До участі у важливій роботі по 
приведенню в зразковий стан свя
щенних для кожної радянської 
людини місць залучаються широкі 
кола громадськості, підприємст
ва, установи, колгоспи і радгос
пи, навчальні заклади. Огляд про
водиться з 1 липня 1974 року по 
9 травня 1975 року.

Після підведення підсумків 
огляду переможці будуть ваго-

загарбників
роджені дипломами, грамотами та 
пам'ятними медалями «За актив
ну участь в охороні пам’ятників 
Великої Вітчизняної війни 1941— 
1945 рр.».

Любовно берегти пам’ятники 
ВеЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВИКО4 
рнстовувати їх у справі комуніс
тичного виховання молоді —- по
чесне і благородне завдання, яке 
стоїть перед активістами Товари
ства охорони пам’ятників історії 
та культури.

Л. ПАПЧЕМКО, 
член президії Кіровоградської 
міської організації республі
канського Товариства охоро
ни пам’ятників історії та куль
тури.
На фото: пам'ятник загиблим одно

сельчанам в смт. Олександрівні. 
ФОТО АВТОРА.

янкжшпвояаванава
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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М. КОМСОМОЛЬСЬКА

оголошує прийом учнів
на 1974—1975 навчальний рій

■ЪЧЛ»

Приймаються юнаки та 
дівчата з освітою за 8 
класів. Строк навчання 
З роки.

Училище готус: малярів 
(будівельних); облицю- 
вальників • плиточників, 
штукатурів; арматурників- 
електрозварю- 
вальників; електрослю
сарів; слюсарів-сантехні- 
ків, електрогазозва-
рювальників; столярів (бу
дівельників); мулярів мон
тажних конструкцій. Для 
придбання професій сто
лярів -теслярів, штукату- 
рів-малярів — строк на
вчання — 2 роки.

Із строком навчання 1 рік 
можна набути спеціальності: 
мулярів по будівництву про
мислових і громадських буді
вель і споруд; продавців про
довольчих товарів.

На навчання за професією 
продавця приймаються дівча
та з освітою за 10 класів не 
молодші від 17 років на поча
ток навчального року.

Зарахован? до училища за-

безпечуються "безкоштовно 
гуртожитком, парадним і ро
бочим обмундируванням, 3- 
разовнм харчуванням.

Продавці продтоварів 
забезпечуються гурто
житком і стипендією в су
мі ЗО карбованців на мі
сяць.

Для вступу до училища не
обхідно подати такі докумен
ти: заяву на ім'я директора, 
автобіографію, свідоцтво про 
народження або паспорт, до
кумент про закінчення 8—10 
класів, характеристику зі 
школи, довідку з місця про
живання (з вказанням складу 
сім’ї), 6 фотокарток розміром 
3x4 см, медичну довідку 
(форма 286).

Прийом документів до 
25 серпня 1974 року. По
чаток занять 1 вересня 
1974 року.

Адреса училища: 
м. Комсомольски, Пол
тавської області, вуп. 
Строна, 23, МПТУ № 18.

ДИРЕКЦІЯ.
w

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ ПАПІР УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

строк навчання 3 роки: маляри, шту
катури, облицювальники-плиточники-мо- 
заїчники, елентрогазозварювальники, 
монтажники по монтажу сталевих і за
лізобетонних конструкцій, столярі (бу
дівельні), муляри-монтажники конструк
цій.

На ці спеціальності приймаються юна
ки і дівчата з освітою за 8 класів. Після 
закінчення навчання бони одержують 
диплом по професії та атестат про се
редню освіту.

Строк навчання 1—2 роки: теслярі, 
столярі-теслярі, маляри-штукатури, мон
тажники конструкцій — електрозварни
ки, маляри, монтажники по монтажу 
сталевих і залізобетонних конструкцій, 
електрогазозварювальники, муляри.

Ці учні одноразово можуть відвіду
вати вечірню середню школу. Всі учні 
перебувають на поєному державному 
утриманні.

Вступники із середньою освітою на
вчаються за скороченою програмою. 
Вони одержують стипендію в розмірі 
ЗО карбованців на місяць. В училище

приймаються особи віком від 15 років і 
старші. Юнаки, що повернулися з лав 
Радянської Армії, навчаються за скоро
ченою програмою і одержують стипен
дію в розмірі 75 карбованців на місяць. 
Всі учні забезпечуються гуртожитком. 
Під час проходження виробничої прак
тики одержують 33 проценти заро
бітку.

Вступникам необхідно подати такі до
кументи: заяву на ім’я директора, пас
порт або свідоцтво про народження, до
кументи про освіту, довідку з місця 
проживання, три фотокартки розміролл 
3X4 см, довідку про профілактичні 
щеплення.

Початок занять 1 вересня 1974 року.
Документи приймаються в канцелярії 

училища.

Адреса училища: 317926, м. Олексан
дрія, вул. Нагорна, 104. їхати автобусом 
«А» до зупинки ОМПТУ № 7, телефон 
51-8-42.

ДИРЕКЦІЯ.

ПЕІ-шл ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорово телебачення. І)аи4 
кова гімнастика. (М). 9.20 
Повніш. (М). 9.30 — «Всесвіт«! 
ній слідопит». (Ле.іінград)'» 
10.00 — «Паризькі могикани»; 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 2 серія» 
(ЧССР). 10.50 — Концерт. (М). 
11.20 — Новини. (К). 11.35 •
Для школярів. «Сурмач», 
(Донецьк). 12.00 — І. Штраус, 
«Циганський барон». Виста
ва. (Одеса). 16.30 — Наш 
огляд. « Резерви -- на службу 
виробництву». (Харків). 17.00
— Програма «Вісті». (К)* 
17.30 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Тбілісі)’
— «Динамо» (Київ). (Тбілісі). 
В перерві «День за днем». 
(Кіровоград). 19.15 — «Наука,
— сьогодні». (М). 19.45
«Перший цех». Теленарис про 
начальника цеху Світловод-. 
ського заводу «Будівельна 
конструкція» В. Г. Смирнова. 
(Кіровоград). 20.10 — Телеві
зійний багатосерійний худож-- 
ній фільм «Паризькі могика-4 
нн». З серія. (ЧССР). 21.00 
Програма «Час». (М). 2J.30— 
«Жнива — ударний фронт». 
«Сільськогосподарський тиж
день». (К). 21.45 — Художній, 
фільм «Поліська легенда». 
(К). 23.05 — Першість СРСР з 
футболу. «Карпати» — «Шах
тар». (Львів). 2-й тайм. Ві- 
деотавне. (К). 23.45 — Вечірні 
новини. (,К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Паризькі могикани». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. 2 серія. 
(ЧССР). 10.50 — Концерт. (М). • 
11.20 — Новини. (К). 11.35 — 
Для школярів. «Сурмач». 
(Донецьк). 12.00 — І. Штраус. ' 
«Циганський барон». Вистава. 
(Одеса). 15.15 — Шостий все
союзний конкурс телефільмів. 
(М). 15.45 — Кольорове теле
бачення. «Індія: вчора, сьо
годні, завтра». (М). 16.15 —* 
«Фільм 
жил».
17.30
ДРУГ 
жя). 
ва». ___
церт. «Співає Георг Оте». (К). 
19.00 — Першість СРСР з фут
болу. «Дніпро» — «Зоря». 
(Дніпропетровськ). 20.45 
«На добраніч, діти!». (КУ* 
21.00 — Програма «Час». (М)’.
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Ваша думка». (М). 22.25 
— Кольорове телебачення. 
Міжнародна зустріч з волей
болу. Збірна СРСР — збірна 
Куби. (М). 23 00 - Нови
ни. (М).

— дітям». «Старо- 
Художній фільм. (МУ< *

— Для школярів. «Наш
— природа». (Запорі ч<-
18.00 — «Культура сло- 
(К). 1Я.30 — Фільм-мои»

ЧЕГПВЕР
І

КАПІТАНІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

оголошує прийом учнів
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для цукрової промисловості за та
кими спеціальностями: апаратник варки 
цукру — слюсар; цептрифугувальник — 
слюсар, сатуратппк — штукатур-маляр; 
оператор фільтрів — штукатур-маляр; 
випарник — муляр; бригадир ваппяпо- 
випалювальиої печі — муляр; пабпрач 
дифузійних ножів — електрозварюваль
ний; оператор дифузії — електрозварю
вальний; електромонтер —: слюсар кон
трольно-вимірювальних приладів і ав
томатики; пабирач дифузійних ножів —• 
токар по металу; оператор дифузії *** 
токар по металу; цептрифугувальник — 
столяр; апаратник варіння цукру 
тесляр.

Учні, як! закінчать училище, будуть 
паправлені працювати па цукрові за
води.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років, які закінчили 8. 
9, І0 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в до
кументах про освіту; в групу електрога- 
зозварювальннків та електромонтерів — 
приймаються віком з 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовно три

разовим харчуванням, одягом, взуттям 
комплектом постільної білизни і одер
жують третину заробітку в період прак
тики.

Гуртожитком в першу чергу забезпе
чуються сироти і діти інвалідів Вітчиз
няної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
При вступі до училища слід подати заяву 

на ім’я директора із зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат про освіту, 
паспорт чи свідоцтво про народження (якщо 
не виповнилось 16 років), характеристику з і 
школи або місця роботи, довідку про стан 
здоров’я (форма 286). довідку з місця поожи- 
вання із зазначенням складу сім’ї, автобіогра
фію І шість фотокарток розміром 3x4 санти
метри.

Всі вступники проходять співбесіду в 
членами приймальної комісії, приїзд на 
яку в строки, зазначені у виклику, чп 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня.
Початок навчання — 1 вересня 1974 

року.
Адреса училища: селище Капітанівиа, 

ІІовомиргородського району Кіровоград
ської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

ІПГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

тракторист-машиніст широкого профілю (із стро
ком навчання — 2 роки) приймаються юнаки і дівча
та віком від 15 років з оезітою за 8—10 класів;

тракторист 3-го класу (строк навчання — 1 рік) 
приймаються юнаки і дівчата від 16 років.

Для демобілізованих з лав Радянської Армії та 
осіб, що мають освіту за 10 класів, строк навчання — 
8 місяців за спеціальностями: водій-слюсар. тракто
рист-машиніст 3-го класу. Стипендія для них — 85 
карбованців на місяць.

При училищі організовано консультуй кт Устинів- 
ської заочної 'середньої школи, де учні можуть вчи
тись заочно в 9, 10 і II класах загальноосвітньої 
школи.

Для вступу в училище необхідно подати докумен
ти: свідоцтво про народження або паспорт, свідоцтво 
про освіту, характеристику зі школи, довідку про 
став здоров’я та довідку з місця проживання, 4 фо
токартки розміром 3X4 см..

Зараховані до училища забезпечуються безкоштов
ним харчуванням, стипендією в розмірі 10 карбован
ців па місяць, (сімейні — 20 карбованців па місяць), 
спецодягом, постільною білизною та гуртожитком.

Документи приймаються щодня. Початок занять з 
І вересня 1974 року.

Адреса училища: 317735, с. Інгульськс, Устииівсько- 
го району, Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.1'5 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —*
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 10.00 — «Паризь
кі могикани». Телевізійний 
багатосерійний художній
фільм. З серія. (ЧССР). 10-50 
— Концерт. (М). 15.15 — Ко
льорове телебачення «У боях 
та Прикарпаття». Теленарис, 
(М). 13.30 — «Шахова шио-«.х 
ла». (М). 16.00 — Кольорове 
телебачення. «Книжкова крам
ниця». (М). 16.45 — «Без ■за
прошень». Для юнацтва. (До
нецьк). 17.40 — «На потоці у* 
«Херсовсць-7В». Ппо випуск 
нового .кукурудзозбирального 
комбайна. (Херсон). 18.00 -*• 
«Кіровоградські горизонти». 
Фільм Кіровоградського клу
бу кіноаматорів. (Кіровоград)'. 
18.15 — Кольорове телебачень 
ня. «Театр «Дзвіночок». (М).
18.30 — «Па запитання теле
глядачів відповідає член-ио- 
респондепт АН СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М). 19.00 — .Те
левізійний .багатосерійний ■^Ун 
дожпій • фільм «Паризькі ■. МО- 
гика ни». 4-і б серії. (ЧССР), 
21.00 — Цррграма «Час».(МУ-
21.30 — «Молоді голоси». Все 
союзний телеконкурс. (МУ< 
22.55 — Новини. (М). '

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоми 

Л КОМУ. г. Кировоград

316050. ГСП, Кіровоград-50, еуп Луначарсьного, 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.

Друкарня їм. Г. .М Дими тропа 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ПОГОДА

Вдень 13 серпня по тери
торії області і місту Кірово- 
іраду передбачається .мін
лива хмарність, місцями ко
роткочасний дощ, можлнза 
гроза. Вітер південно-схід
ний, 7—10 метрів па секун
ду. Температура повітря по 
області 23—28. по місту 24- 
26 ірадусів.
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ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Раїї* 
коїіа гімнастика. (М). 9.20 «?. 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «ТрорчіСТІ» 
юних». (М). 10.00 — «Пари
зькі могикани». Телевізійний 
багатосерійний художній
фільм, з серія. (ЧССР). 10.50 
— Концерт. (М). 16.45 — Ко
льорове телебачення. еФійьй.2 
-- дітям». «Золоті яблука»> 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Фільм- 
концерт. Оперні арії у вико
нані Жерженн Гейне-Вагпс’р. 
(К). 111.00 — Програма «В.іс- 
іі». (К>. 19.30 — К. Снмовфм 
«Рівно о сьомій». Вистава. ’В 
перерві — «На добраніч, Діт 

і ти!» (К). Програма «Час». 
Е (М). 22.40 — «На ланах реє-е 
В публіки». (К). 22.45 — Вечір

ні новини. (К). * У
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