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Кітчилиі —наш ударний труд!
ЗА МУЖНІСТЬ І ГЕРОЇЗМ

За успішне здійснення орбітального польоту на 
космічному кораблі «Союз-15» і виявлені при цьому 
л«ужність і героям Президія Верховної Ради СРСР 
присвоїла звання Героя Радянського Союзу з вру
ченням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» льот- 
чикам-космонавтам тов. САРАФАНОВУ Геннадію Ва
сильовичу і тов. ДЬОМІНУ Льву Степановичу.

* * *
За здійснення космічного польоту на кораблі «Со- 

103-15» Президія Верховної Ради СРСР присвоїла 
звання «Льотчик-космонавт СРСР» тов. САРАФАНО
ВУ Геннадію Васильовичу і тов. ДЬОМІНУ Льву Сте
пановичу.

(ТАРС).

БАТЬКІВЩИНІ—

ПОЛТАВСЬКИЙ МІЛЬЙОН
Трудівники сільського господарства Полтавської 

області, втілюючи в життя рішення XXIV з’їзду 
КПPC, керуючись Зверненням ЦК КПРС до партії, до 
радянського народу, розгорнули наполегливу бороть
бу за збільшення виробництва і заготівель продуктів 
землеробства і тваринництва і достроково викона
ли соціалістичні зобов’язання по продажу зерна 
державі.

lia державні заготівельні пункти надійшло від гос
подарств області 1012 тисяч тонн хліба. Перевикона
но зобов’язання по заготівлі пшениці, ячменю, вівса 
і бобових. Продаж зерна триває. Всього ного буде 
продано державі не менш як 1070 тисяч тонн.

Велику допомогу колгоспам і радгоспам області у 
збиранні врожаю і виконанні плану продажу хліба 
державі подали колективи промислових підприємств, 
транспортних і заготівельних організацій.

Відзначаючи трудовий подвиг хліборобів Полтави, 
Генеральний секретар ЦІ< ПРС товариш «Л. 1. Бреж
нєв сердечно поздоровив їх з одержаною перемогою.

Трудівникам Полтавщини надіслали також приві
тання Центральний Комітет Компартії України і Ра
да Міністрів Української PCP.

(РАТАУ).

ЗМАГАННЯ
| НАЗИВАЄ ПЕРШИХ

Цех беззольного графіту Заваллівського графі і ного 
комбінату з'явився па підприємстві п’ять років тому.

I Тут кожний третій виробничник — молодший тридця
ти років.

Усі зміни комсомольсько-молодіжного цеху працю-
І ють ударно. Так, колектив, який очолює молодий ко

муніст І. Шоіїхст, у 1ІІ дні змінні норми викопує 113 
108—110 процентів. Приклади високопродуктивної 
праці показують комсомольці — фільтрувальниця Ма
рія Шкалова, електрик Василь Середа, машиніст 
млина сухого помолу Гсикадій Пол’ушкін та інші.

Широкого розмаху набрало змагання і серед ком
сомольсько-молодіжних екіпажів автотранспортного 
цеху. Відмінно трудиться водій Віктор Ріг.как. Торік 
вів .був нагороджений значком ЦК ЛКСМУ «Моло
дий передовик виробництва». І ниві комсомолець що
зміни перевиконує виробничі завп.лпнч.

А. УРБАІІ.
ГайворопськвГі район.

Па фото: робітники беззо.іі.исіо цеху. Зліва направо — 
реакторщик Олександр ГОЛЯИНЦЬКИЙ, мельник сухою 
помолу Володимир КОСЕНКО, сушильїіни-Піікувальпик Грн- 

- юрій КУДРЕЙ КО.

Фото В. КОВПАКА, В. ЗЕМІІОРІЯ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ !МІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЗВІРЯЄМ КРОК
В ШКОЛАХ КІРОВОГРАДА І ОБЛАСТІ

Дзвінкоголоса ріка червоногап- 
стучної піонерії вихлюпнулася на 
площу. Сюди, до Пам'ятного Знака 
черізонозорівцям, які загинули в 
роки Великої Вітчизняної війни, 
прийшли піонери трьох загонів чет
вертої середньої школи обласного 
центру.

ПО ІЛЛІЧУ
пройшли ленінські уроки
їх урочистий збір звався «Ніхто не за

бутий нішо не забуте». Про подвиги тих, 
чиї імена золотом тиснені на кам’яній 
тверді меморіалу, розповів дітям дирек
тор музею історії «Червоної зірка» Г. і. 
Іііскунов.

У школах району побували та
кож комсомольські керівники та 
активісти. У середній школі № 25
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з доповіддю «Промова Л. І. Брєж
нєва на XVII з’їзді ВЛКСМ — про
грама діяльності радянської моло
ді» виступили завідуючий відділом 
комсомольських організацій обко
му комсомолу А. Амелін та секре
тар Кіровського РК ЛКСМУ 
Т. Смирнова.

10. ШЛАПАЧУК, 
інструктор Кіровського ра
йонного відділу народної ос
віти м. Кіровограда.

ОПЕРАТОР

с. Крупеьке
Кіровоградського району

Робота для тваринників нова. Всі воно ніс рік 
тому працювали доярками, проте швидко освоїли
ся іі на комплексі. Шяидко, може навіть, і не те 
слово, бо спочатку доводилося зазнати всього: то 
опалення (підігрів кліток) псувалося, то вода не 
поступала у труби, а телята маленькі, :.а ними 
ходити, як за малою дитиною.

Секретар партійної організації Леонід Якович 
Безпалий заспокоював їх як міг. Секретар ком
сомольської організації Леонід Метис пояснював, 
що такий комплекс — справа нова не тільки для

їхньою господарства І, звичайно, без труднощів 
тут ІІС обійтися. їх просто необхідно переборотії, 
а там все влаштується.

Зараз щомісяця оператори добиваються 
від телят но 070—-750 грамів щодобового 
приросту, успішно справляються із своїми 
зобов’язаннями.

Валентпнаа Путіліс теж не пасе задніх, а нього 
разу їй просто не повезло. Захворіла. І розгуби
лася, і засмутилася дівчина, мовляв, хто ж тепер 
догляне телят? ( коро ж їх передавати па іншу 
ферму. Порадилася з матір’ю. Вірою Лув’янів- 
ііою, — працює тут же черговою на санпропуск
нику — та $ сестричкою Надійною, яка щойно за
кінчила восьмий клас.

Групу телят прийняла Надійна, а Валентина 
лягла до лікарні.

У неї вистачало часу для роздумів. Ва
лентина зітхала: як гам почувають себе те
лята. Чи справляється з ними сестра. А по
тім думки перескакували па інше. Ось її 
приймають до комсомолу і вона розповідає 
свою біографію. Починає з батька, матері, 
розповідає про успішність, але хтось пере- 
пяняе її і запитує про діда Івана Путіліся. 

Щомісяця комсомоль
сько-молодіжний колек
тив МТФ колгоспу імені 
Шевченка виходить пере
можцем у соціалістично
му змаганні серед таких 
же колективів Знам'янсь- 
кого району. Хороших по
казників у праці досягли 
молоді тваринники за ми
нулі 8 місяців. До трити
сячного рубежу набли
зилася Галина Власенко.

- На перше вересня від 
кожної закріпленої за 
нею корови вона надоїла 
по 2895 кілограмів моло
ка. Не відстають від под
руги Людмила і Галина 
Скічко. Перша з них до
билася за вісім місяців по 
2699 кілограмів молока 
від кожної корови у своїй 
групі, друга — по 2648. 
За хорошу організаторсь
ку роботу в колективі 
молодих доярок і за осо
бисті трудові успіхи міськ
ком комсомолу групком- 
сорта ферми Галину Скіч
ко представив до наго
родження знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п’ятирічки».

О. ЦИМА, 
інструктор Знам’яи- 
ського МК ЛКСМУ.

1
1-і ЛДВОРІ шуміла злива, а а куточку зоо-

1 ветспеціалістів було світло й затишно. 
Ми на першому в районі комплексі по виро
щуванню племінних телиць, що почав діяти 
в колгоспі імені Крупської. Одразу ж за по
рогом погляд привернув стенд, який розпо
відав про досягнення тваринників. Серед 
інших па ньому було прізвище й Валентини 
Путіліс. її показники дещо нижчі, ніж прп- 

ГІА ФЕРМАХ МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ма

міром, у Галини Довгалеико чи Галини 
Грицюк і спершу не привертають особливої 
уваги. Та, як виявилося згодом, судження 
це було поспішним.

Ми бесідували з Галиною Петрівною Допгалеи- 
ко. В обідню перерву, гак чи інакше, всі тварин
ники зібралися знову в кімнаті. Жінки прислуха
лися до нашої розмови, іноді докидали одне-дна 
слова, але якось обережно і тактовно. Поруч си
діла молода дівчина. Сгнха перемовляючись з ін
шими та поглядаючи в наш бік, вона посміхала
ся.

— А ви ось напишіть про неї, — кивнула в 
моєї сусідки Галина Петрівна. І лагідно додала,
— наш молодий оператор, комсомолка.

Валентина зашарілася і вийшла з кімна
ти. Мені не залишалося іншого, як розвес
ти руками, мовляв, я не проти, але ж...

Та — ближче до суті. Операторі) догля
дають телят віл двадцятиденяого до тримі
сячного віку. Вирощують у спеціальних ме
талевих клітках, до яких підведено водо- та 
молокопроводи. Таких кліток па комплексі
— 528. а незабаром буле понад півтори ти
сячі.

Вона ніколи його це бачила. То було так 
давно. Якось у Карлівку прибув військовий 
комісар, колишній латиський стрілець Іван 
Карловпч Путіліс. Приїхав і залишився тут 
працювати, як він говорив, зміцнювати 
Радянську владу. Комуніст Путіліс очолив 
місцевий колгосп, а потім став головою 
сільської Ради.

1 досі про Івана Карловнча люди гово
рять з теплотою в голосі. Принциповою, але 
справедливою людиною був чоловік. Не 
мирився ні з найменшим злом.

Такою зросла і його онука. Закінчивши 8 
класів, пішла працювати на ферму дояр
кою. Важко було, але Валентина не пасу
вала перед труднощами. Приглядалась до 
того, як працюють інші доярки, навчалася 
в них а незабаром вийшла в число передо
вих тваринників і вже нікому не поступалз- 
ся першістю.

Старанність дівчини не лишилась непомі
ченою. Валентину Путіліс обрали депута
том Крупської сільської Ради. Вона бере 
активну участь в роботі побутової комісії 
крім цього, як член «.Комсомольського про
жектора», не лає спуску ледарям.

— Вона в мене непосидюча. — говорінь 
Віра Лук’янівна. — То в сільраду біжить, 
то па якісь збори поспішає. Або ночами 
просиджує над підручниками. Успішно пе
рейшла до десятого класу заочної школи.

Сільські комуністи прийняли Валентину 
нещодавно кандидатом о члени КПРС. То 
висока довіра і дівчина старається з честю 
виправдати її.

Г. ШЕВЧЕНКО.
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ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ С. С. ВІТЧЕНКА «ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ».

Напевно, немає жодної людини, яку б не схвилюва
ли щирі слона Героя Соціалістичної Її раці С. С. Віт
ченка, звернені до кіровоградців, Сьогодні робітники 
формувальної дільниці ливарного цеху ковкого чавуну 
заводу «Червона' зірка» н бесіді з нашим кореспонден
том діляться своїми думками про наставництво.

Валерій Зозуля, брига
дно комсомольсько-моло
діжної бригади форму
вальників:

— Питання, на якому 
наголошує С. С. Вітчен- 
ко, передусім, актуальне. 
Кожен, хто вперше при
ходить до нас на формов
ку, відразу ж зустрічаєть
ся з труднощами. Навчити 
молодь професійній май-

ставництво? Мабуть, час
тіше необхідно зустріча
тися молодим з ветерана
ми праці поза виробниц
твом, побільше організо
вувати вечорів трудової 
слави, скликати частіше 
наради наставників для 
обміну думками, поши
рення досвіду.

Я. С. Пустовойтовськнй, 
секретар парторганізації
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стерності, допомогти їй в 
процесі становлення — 
завдання наших досвідче
них робітників, старших 
товаришів по праці. Мене 
й моїх друзів з бригади 
навчили працювати по- 
справжньому люди з про
славленого колективу 
формувальників Віталія 
Івановича Гетьманця, які і 
зараз — наші шефи.

Недавно я сам став на
ставником і відразу ж 
зрозумів, яка то почесна 

і і відповідальна справа. 
Перший мій вихованець 
А. Нанічкін, як кажуть, 
був «нестійким» щодо 
дисципліни. Мав звичку 
зникати задовго до кінця 
зміни. Взялися до нього 
гуртом. І хлопець почав 
дослухатись порад. Так, 
завдяки виховній роботі 
усього нашого колективу, 
він не порушує трудової 
дисципліни, зараз виконує 
за зміну по півтори нор
ми. Виходить, заговорила 
в ньому робітнича совість, 
зросла відповідальність 
перед товаришами. Як
краща здійснювати на-

ливарного цеху ковкого 
чавуну:

— Я цілком згодний з 
думкою С. С. Вітченка, 
що наставництво набагато 
глибше шефства, тому що 
найістотнішим його мо
ментом є виховання, в 
першу чергу, людини, 
громадянина нашої краї
ни, ким би він не був: 
слюсарем, токарем чи, 
скажімо, формувальни
ком. Тому, коли до нас 
приходять молоді робіт
ники, їх закріплюють за 
передовими кадровими 
майстрами, завдання яких 
не тільки допомогти по
чатківцям стати фахівця
ми своєї справи, — ай, 
насамперед, допомогти 
їм знайти своє покликан
ня, своє місце на вироб
ництві. У нас створена ра
да ветеранів праці, члени 
її проводять зустрічі з мо
лодими, знайомлять їх з 
історією цеху, заводу. За
служеною шаною молоді 
користуються В. В. Щер
батей, С. Л. Єрьоменко, 
І. В. Бербенець, котрі не 
забувають рідне підпри-

неабиякими педагогічни
ми здібностями. До нас у 
цех приходять іноді такі 
«гарячі голови», що треба 
мати великий хист, терпін
ня, почуття міри і такту, 
щоб вміло скерувати не
втримну енергію в потріб
не русло. Був у нас випа
док. Анатолій Хоменко 
прийшов у нетверезому 
стані на роботу, вчинив 
сварку. А Це у нас, як ка
жуть, «ЧП». Багато зусиль 
доклали його наставник' 
Георгій Дудник, партійна, 
комсомольська та проф
спілкова організації цеху, 
щоб людина зрозуміла 
свою провину перед ко
лективом. На товарисько
му суді він дав тверду 
обіцянку виправитися. 
Мені здається, що велика 
нагорода для наставника, 
якщо молодь каже: «Він 
нам, як батько, рідний»... 
Але цю нагороду нелегко 
заслужити.

М. Я. Сафонов, парт
групорг зміни форму
вальників:

— Багато зусиль, знань 
та майстерності треба до-«СЛАВУТИЧ» ПРИЙМАЄ ГОСТЕЙ

Цього літа з Світловодсь- 
ку було особливо багато 
гостей. Лише за останні ро
ки.тут на відпочинку і в 

складі екскурсійних груп 
побувало близько мільйо
на чоловік. Трудівники різ

них куточків Радянського 
Союзу несуть звідси теплі 
спогади, а у книгах відгуків 
Залишають хвилюючі запи
си. Ось лише два з них, 
зроблених на туристській 
базі «Славутич».

«Привіт Дніпру від Неви! І 
хай .завжди буде чисте небо 
«ад Спітловодськом!

Група туристів з Ленінграда». 
«Бажаю світловодцп.м вели

ких трудових успіхів. Низький 
упліп вам від донської землі.

КОВАЛЬОВА, вчителька».
Щирі записи свідчать і 

про красу міста над Дніп
ром, і про гостинність його 
мешканців.

В. ЛАВРОВ, 
робітник.

Після закінчення Харківського технічного училища Леонід Карпухін працює майстром-взутте- 
виком майстерні «Хвилинка» Кіровоградської фабрики «Прогрес». Леонід — ударник комуністич
ної праці, з року в рік він перевиконує річний плай.

На фою майстер-взуттєвкк Леонід КАРПУХІН. Фото В. КОВПАКА.

®ЗЯЯВИ Ю НИМ ЧИТАЧАМ

СТО ЗАПИТАНЬ, СТО ВІДПОВІДЕЙ
8 книжковому морі — важко не 

розгубитися. Тим більше, якщо ти 
ще зовсім юний читач. Тому й хо
четься порадити школярам кілька 
книг, які нещодавно надійшли до 
бібліотек.

Хто першим з комсомольців від
кривав нові землі, будував міста і 
освоював траси Арктики? Хто пер
шим прокладав шляхи через тайгу 
і зводив новобудови? Про це ви 
зможете взнати, прочитавши книгу 
.«Имя комсомола на карте Родины», 
іяка присвячена 50-річчю присвоєн
ня комсомолу імені Леніна.

Учасниця революційних подій

Р. Васильева у своїй книжці «Перші 
комсомолки» розповідає про пере
жите фабричними дівчатами — 
першими членами Спілки молоді. А 
книга «Сто вопросов, сто ответов» 
дає відповідь на багато питань: які 
в види зброї, хто з льотчиків-кос- 
монавтів брав участь у Великій Віт
чизняній війні... Вона присвячена 
героїчній історії Радянської Армії.

«Рассказы о храбрых. Не только 
для мальчишек, для девчонок то
же» видало Середньо-Уральська 
книжкове видавництво. Сюди уві
йшли спогади і документальні, по
вісті про Велику Вітчизняну війну.

ємство, турбуються про 
його трудову зміну.

П. С. Цуканов, партгру
порг зміни формувальни
ків:

— Наставництво — рух 
порівняно молодий, пе
ред ним відкриваються 
широкі перспективи. Сло
ва С. С. Вітченка: «Зав
дання наставника не тіль
ки навчити людину добре 
працювати, а й знайти 
шлях до її серця», — вра
зили мене своєю гуман
ністю. Справжнім настав
ником може стати лише 
той, хто не тільки вміє 
працювати, а й володіє

класти, щоб навчити лю
дину усвідомлювати свій 
громадський обов’язок. 
Молоді, яка приходить до 
нас, найчастіше доводить
ся засвоювати ази про
фесії. Ось і Анатолій 
Олексієнко спочатку не 
змів нічого робити. На
вчили. Та ще й як навчи
ли.., він назавжди полю
бив свою професію. Те
пер Анатолій бригадир 
комсомольсько - моло
діжної бригади форму
вальників, молодий кому
ніст, сам уже став настав
ником. Великою заслугою 
наставників цеху є той 
факт, що молодь, якій во
ни допомогли «стати на 
ноги», не забуває про це: 
після армії повертається 
до своєї професії. Я сам 
знову прийшов на завод 
після закінчення військо
вої служби. І це не випад- 
ковістьі Певно, настільки 
сильно зуміли прищепити 
нам наставники любов до 
праці, до важкої, але по
чесної професії форму
вальника.

М. С. Корба, старший 
майстер формувальної 
дільниці:

— Треба сказати, що 
загалом хлопці в нас хо
роші, надійні. Але є й та
кі, з котрими треба пово
зитися, і багато. Яка моя 
місія наставника?

Кожен день збираю 
хлопців разом, обговорю
ємо щоденні виробничі 
проблеми. В бесіді наго
лошую на посиленні тру
дової дисципліни, при сум
лінному ставленні до пра
ці. Часто буваю в гурто
житку. Цікавлюсь, чим зай
мається молодь в часи 
дозвілля. Якщо а людини 
трапляється біда, ми зсім 
колективом підтримуємо 
її чуйним словом, щирою 
порадою. Я особисто пе
вен, що наставництво — 
дійсно така вдала форма 
виховання трудової мо

лоді, яку треба поширю
вати і розвивати.

Хотілося б , щоб юні друзі про
читали книгу про мандри тропічних 
країн на «Витязі». Вона називається 
«На край света за тайной», автор її 
Л. Почивало». А «Книга о языке» 
Фолсома Франкліна розповідає, 
що таке мова, чи говорять тварини, 
як людина стала людиною, як вчити 
чужу мову, чи можна самому ство
рити мову. Книга гарно проілюст
рована.

Радимо нашим юним читачам 
обов’язково прочитати ці потрібні 
і цікаві книги.

П. НАТОЧІЙ, 
завідуюча відділом бібліогра
фії обласної бібліотеки для 
дітей імені А. Гайдара.
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їздили ми, 
їздили...

ІСТОРІЯ ОДНОГО РЕЙДУ
Вільний час... Як проводить його сільська молодь?. 

Шп роблять у цьому напрямі культосвітні заклади, 
як організовують бонн культурно-масову роботу і 
яку участь бере у таких заходах кожен із юнаків та 
дівчат? Для одних вихідні дні — це творчість, ху
дожня самодіяльність, фізкультура і спорт, книги. 
Л для інших — це змарнований час.

Щоб з’ясувати ці та інші питання згідно рішення 
бюро Кіровоградського райкому ЛК.СМУ членами 
комсомольського оперативного загону спільно з пра*. 
півниками районного відділу внутрішніх справ було 
проведено рейд. О сьомій годині вечора дев’ятьма 
маршрутами, що пролягли майже через усі населені 
пункти району, вирушило дев’ять рейдових груп, 
кожна в кількості трьох осіб. Один з маршрутів про», 
лягав через села колгоспу імені Жданова—Олеиоко- 
согорівку, Миколаївку та Шєвчеккове. Прибувши до 
першого, ми дісталися сільського клубу, який був ще 
о цій порі на замку. З короткої розмови з бібліотек 
карем Тетяною Михайлівною Петренко дізналися, л 
що в селі уже близько двох місяців немає завідуюче«, 
го клубу. Його обов’язки позмінно викопують баяніст, 
клубу Олександр Ковальов та кіномеханік Володи
мир Решетняк. Але, на превелике диво, сьогодні вони 
«чомусь» затримувались, хоча до клубу уже почала 
надходити молодь.

Довідалися від бібліотекаря, що культурно-масова робота 
тут ведсіься, проте для цього не знайшлося ніяких підтверд
жень, окрім коротких нотаток про проведення трьох читаць
ких конференцій. Одна з них, до речі, відносилась до пла
нів роботи минулого року. Не виготовлено тут ще й подосі 
жодного стенду, книжкових вітрин на честь 50-річчп присво
ения комсомолу імені Леніна і 70-річчя від дня народження 
Миколи Островськото. Вивішується, нібито, в Олснокосого- 
рівському клубі «календар трудової слави», але його ми 
знайшли запилюженкм та позаповненим на одній із книжко
вих шаф.

Клуб з усіх чотирьох боків густо заріс бур’яном, біля вхо
ду до нього не горіло жодної лампочки, бо ввмікнутн світ
ло аж ніяк не можна, оскільки вимикач знаходиться в се
редині замкненого будинку. Звичайно, такий заклад буде не 
прикликати, а відсахувати від себе молодь, і ні про яке на

лежно організоване дозвілля тут і мови бути не може.
Різким контрастом до еже побаченого була карти

на, що відкрилася перед нами, коли ми прибули до 
Миколаївського Будинку культури. Багато і захопле
но про культурно-масову роботу і відпочинок молоді 
розповідали нам і секреіар парткому місцевого кол-. 
госпу М. І. Довгалепко, і художній керівник Будин
ку культури 10. Грабенко. Окрім гуртків художньої’ 
самодіяльності тут постійно діє агіткультбрпгада, 
проведено ряд читацьких конференцій, вечорів відпо
чинку, зустрічей з ветеранами колгоспного вироб- 
инцтва. На час зажинків молодь і вся громадськість 
села провели урочисте й радісне свято стиглого коло-, 
са. До 30-річчя з дня визволення рідного села від 
фашистських окупантів тут виготовили два зразкових 
стенди «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». І перше- 

■ му-ліпшому, хто потрапив би до цього світлого Пала* 
цу культури, одразу стало б ясно, що молодь тут не 
мучиться вечорами в нудьзі та бездіяльності.

А що ж було виявлено рейдовими групами в решті Будин
ків культури та клубів району? Про цс ми мали поговорити 
наступного дня з членами комсомольського оперативного за
гону Кіровоградського району. Проаналізувати, щоб потім 
приготувати матеріали рейду для публікації на сторінках на
шої газети. Та спроба конкретизувати й узагальнити фактаж 
закінчилась невдачею. Чому? А тому, що його майже пе 
було. Кожен із представників восьми рейдових груп, зя ви
нятком групи, яку очолював другий секретар райкому 
ЛКСМУ Л. Набочснко, відповідали на запитання надміру 
коротко й однотипно: «П’яних не бачили. Бійок не було. Мо
лодь танцювала і дивилась кіно». Невже рейдову перевірку 
було проведено лише з метою дійти отаких благодушних вис
новків? А де ж результати серйозного перегляду того .як ве
деться культурно-масова робота серед молоді? Де конкретні 
факти про позитивне в цій роботі та зауваження про недо
ліки? Що зроблено і що робиться для поліпшення організа
ції відпочинку молоді?

І, звісно, недостатньо відзначити плюси чи мінуси 
в діяльності культосвітніх закладів. Важливо було б 
розповісти про найкращі форми організації дозвілля 
молоді, спрямувати її зусилля на усунення виявлених 
недоліків. Це лише частина питань, якими мала зай
нятися кожна із рейдових груп, що здійснювали пе- 
ревірку. Бо, як дізнаємося від завідуючого районним 
відділом культури С. І. Каушана, ще не в одному із 
сіл району культмасова робота ведеться незадовіль
но. Але про свій рейд члени районного комсомольсь
кого оперативного загону звітували в кількох словах: 
«Були. Бачили. Все гаразд». Найменшої згадки про 
те, як юнаки і дівчата бережуть та цінують свій віль
ний час, як насичують його корисними справами. А 
вечори і вихідні дні — це ще й час навчання та са
моосвіти, час морально-етичного виховання молоді. 
Чому' ніхто із тих, хто здійснював рейд не зупинився 
конкретно на цих питаннях? Л тому, що рейд було 
проведено наскоком, без попередньої на те підготов*. 
ки. Тому, що 8 більшості членів рейдових груп, пев
не. виникла думка, що впорядковані чи невпорядко* 
вані Будинки культури, парки та інші зони відпочин
ку — цс пе що інше, як спокійний куточок, де все 
живе собі своїм тихим плином. Ніхто із них ас роз
повів хоча б кількома словами про ріст духовних і 
творчих сил сільської молоді, про контакта э ху< 
дожніми колективами сусідніх сіл, про методичну 
допомогу, яку їм надає районний відділ культури, 
про хороші справи і почин пайенергійпіших молодих 
культпрацівників. Таких роздумів і висновки .після 
Р^нду було. Все це пройшло гіовз увагу >Ш0СТ( 
осіо, що взяли участь у ньому.

Рейди є однією з найголовніших форм комсомоль
ської роботи, до якої вдаються переважно в тих ви
падках, коли треба за порівняно короткий час з’ясу- 
вати стан справ з тих чи інших конкретних важливих 
витань. Організація їх зробила б честь працівникам 
райкому ЛКСМУ, коли б від того були конкретні на
слідки. А цього разу захід здійснено тут у чисто фор
мальному ДУСІ. Створення вигляду ретельності, діло
витості. а за ними — звичайнісінька собі показна дЬ 
яльшеть, безвідповідальність.

П. КУ ЦЕПКО,
Я» спецкор «Молодого комунара^
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1 1 ДО ЗО-Р1ЧЧЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В БОЛГАРІЇ
З стор.~-----

Борис КОЛЄВ.

подвиг
Георгію Димитрову

Від Леніна — почав свої сліди.
Життя своє віддав за справу люду.
Твій образ непогасний назавжди
Увічнений гранітом 

хай пребуде!
Мечами слів рубав ти ворогів,
Зневаживши в благополуччя втечу,
Ти відболів за всіх і відгорів,
Наш непоборний воїн і предтеча
Твоїм знаменам — вічно палахтіть'.

У НК В ГОСТЯХ ПОДОДІЖНЙ сторінко 
ШВУХІНСМ ОКРУЖНОЇ ІЙЗПИ 

«ДОНРУДЖЙНСКЙ ТРИВУИЙ»

Твоє ім'я громохко йде по світу.
Крізь марево
Заблуканих століть
Державний розум твій нащадкам світить!

У вересні минулого року на Кіровоградщииу приїздила група молодих механізаторів з То.т- 
бухіиського округу НРБ. Гості взяли участь у роботі інтернаціонального клубу молодих механі
заторів, побували в передових комсомольсько-молодіжнпх тракторних бригадах області.

На фого: тепла зустріч болгарських друзів з бригадиром тракторної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району, Героем Соціалістичної Праці В. І. Моторним, (другий 
справа). Фото А. БУДУЛАТЬЄВА,

«Як виробничник ~ один з найкра
щих. Виконує завдання з бажанням. Ве
ре активну участь у всіх заходах...» —- 
така думка секретаря комсомольської 
організації Кардамської ремонтної май
стерні Милка Йорданова про токаря Ге
расима Михайлова.
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...Закінчивши ПТУ в Толбухіиі сім ро
ків тому, Герасим пішов працювати а 
М3 «Маяк». Скромністю і працьовитістю 
здобув авторитет серед друзів.

В армії Герасим не розлучався із то- 
карпицтвом. Крім того закінчив і школу 
водіїв.

Уже третій рік працює в токарному 
цеху ремонтної майстерні.

"ПнаціоналаЦього року брав участь і' 
йому змаганні за звання найкращого 
токаря і зайняв 4 місце.

«Було нас 40 токарів з усієї Болгарії, 
— розповідає Герасим. — Мені випало 
працювати у третю зміну. Найперше — 
знання теорії. Випробування було за ка
надською системою (один від трьох). 
Після того дали 15 хвилин на підготовку 
різців і ознайомлення з кресленням. Вер
стат працював добре, і я почав оброб
ляти деталі. Закінчив за 33 хвилини — 
як і передовик з Русе, але незважаючи 
на старанність — допустив деякі погріш
ності у якості...».

«Чудовий товариш паш Герасим — не 
може нахвалитися наш комсомольський 
секретар. — Багато радиться не лише з 
колегами — Кольо Кіровим і Школою 
Стефановнм, але і з рештою робітників. 
Разом радяться, якщо виникла поламка 
на тій чи іншій машині, разом виготов
ляють необхідні деталі. Л під час літ
ньої кампанії, не дивувались, коли ба
чили Герасима у відповідальний момент 
і за кермом».

Георгі ІІЕДЄЛОВ.

ДОБРОГО РАНКУ,госиодарп
8 дорогу. На перевірку. 

Голова молодіжного шта
бу контролю при загаль
ногосподарському коміте
ті комсомолу в будуправ- 
лінні «Добруджа» Іван 
Колєв поспішає, аби пере
вірити, як на будівельно
му об'єкті «Младежки 
дом» 'працює молодіжна 
бригада.

Відкриваються якісь во
рота, зсередини виглядає 
розкуйовджена голова в 
низько насунутім кепі, у 
вапняних плямах і бриз
ках. У відповідь на наше 
запитання тепліє привітна 
посмішка, посміхаються 
фарбою ворота, назіть ке-

МОЛОДИХ
Ювілей 1974 року для мвлоді 

Толбухіна відкриває широке поле 
діяльності, дає можливість прояви
ти свої творчі здібності. Свідоме 
ставлення до режиму економії зз 

прикладом 30-Т молодіжної бригади 
дає дуже вагомі результати.

Попереду в бригадах водіїв — 
бригада Єнчо Влчева з автопідпри- 
ємства «Лек і товарен та’ксіметров 
неревоз», яка перевиконала план за 
перше півріччя иа 116 процентів, а 
надпланова реалізація продукції 
дала прибутку 10305 левіа. Досяг
ла цього завдяки економії палива, 
ремонту, гуми — загалом на суму

пі — завалненв І забриз
кане. Так, тут фарбує 
бригада Петко Габровсь- 
кого.

А ось і сам Петко — 
чорнявий юнак в темно- 
синій спецівці на плечах.

Кажемо, для чого нас 
направили до нього. «Ну, 
дивіться самі!» — майже 
незворушно здвигає той 
плечима. І ми дивимось, 
але не помічаємо того, 
що шукалиі (А ми «шука
ли» розкидані матеріали, 
засмічений майданчик, 
не раціональне викорис
тання робочого часу’.

На «території» бригади 
«Пеньо Пенса» таких ре
чей немає.

В одному приміщенні 
група молодих робітників 
фарбує віконні рами. На
дворі похмуро, накрапає 
дощ, а в приміщенні, ма
буть, від світлої фарби, 
світлішає. Хтось тихенько 
посвистує, інший підхоп
лює веселу мелодію. І в 
той же час чітко налагод
жена робота, як хороший 
годинник, що відбиває се
кунди і хвилини і нагадує: 
без метушні, без зупинок.

Під коробкою з фар
бою постелений папір, 
аби не забруднити підло
гу. Скрізь чисто, прибра
но, — видно порядок, що 
вказує на хороших госпо
дарів. Пізніше бригадир 
Петко ще нам розповість, 
що 15 членів бригади да
ли обіцянку зекономити 
крейду, фарби та інші бу-

4100 левів. З почуттям гордості 
бригадир згадує імена тих, хто пе
ревиконав свої особисті виробничі 
плани: Орхана Зюлфікяра, Стойчо 
Пордаиова, Ссфки Попової та ін
ших. Послідовники ударного почи
ну, молодь цієї бригади оголосила 
серпень ударним місяцем на честь 
ЗО роковин, закликала боротись за 
рекордні досягнення у виконанні 
виробничих завдань.

Перевиконала шестимісячний 
план по технічній готовності і мо
лодь сортувальної бригади. Юнаки 
Стояна Мінчева з бригади імені 
Георгія Димитрова з вантажного 
автонідпрпємства виконали річний 
план па 85.15 процента при попе
редньому зобов’язанні 82,88 про
цента, досяглії економії иа суму 
12865 левів. Працюють па совість, 
економлять матеріали і перевико
нують план робітники сортувальної 
бригади «Малчика» з автобусного 
автопідприємства, де бригадиром 
Днмитр Костадіонов. Якнайкраще 
можна охарактеризувати комсо
мольців Георгія Іванова, Боичо Бп- 

дівельні матеріали і ту 
обіцянку з честю викону
ють. «Якщо пообіцяєш 
щось зробити, мусиш 
весь час про це пам’ята
ти!» — посміхається бри
гадир.

Проценти були хороші 
(десь від 150 до 200), зар
плата — теж. Вже звикли 
до першого місця в рано-' 
ні, тож і не хотіли ним по
ступатись. Це підтвердять 
і Іван Стефанов, і Зюлкяр 
Юмеров, і Рафаіл Русєв, і 
Осман Єфраімов... А в 
сказаному найкращими з 
бригади завжди особли
ва вага!

Осман «залучив» сюди і 
свого брата Джелайдина. 
«Тут добре, мені подобає
ться...» — пояснює Дже- 
лайдин. Це характерне 
для бригади «Пеньо Пе
нсе» — сюди приходять з 
радістю, і ніхто її не зали
шає!

Іван КУКОВ.
ммамкжзачмчаччааччклшгдеи^саягиз»*»«- * тчгхжл

НОВА ПЕРЕМОГА
М ОЛОДІЖНА конструкторсько-технологічна брига- 
*"* да з заводу контейнерів у Толбухіиі нещодавно здо* 
була трудову перемогу. Була розроблена технологіч
на лінія виробництва універсального контейнера мар
ки «С-20А». Дві сконструйовані панелі виконувати
муть загальний монтаж виробів, що дасть значну еко
номію.

.. За новою технологією тут керування виробницт
вом контейнерів зосереджується на панелі, за допо
могою чого створюється ділянка з поточною органі
зацією виробництва.

Впровадження цієї технологічної новинки значно 
зменшить витрати па’ виробництві. Попередні підра
хунки вказують, що економічний ефект становитиме 
близько 100 000 Левів.

Анатас ДРУМЄВ.

нєва, Стефана Бонєва, — свідомих 
робітників, активних спортсменів. 
Гордиться своєю бригадою і Лазар 

Велчєв з вантажного авгопідпрн- 
ємства.

— Мої «ботівці», — говорить він, 
— виконують свої виробничі зобо
в’язання гідно. При плані 85,86 
процента завдання викопали па 
86.38 процента. Зекономили па ре
монті, матеріалах і запчастинах за
галом на суму 10121 лев.

Значних успіхів добились і брига
ди «.Антон Іванов» з обслуговуван
ня автопідприємства «Лек таксімет- 
ров перевоз», «Десятий конгрес 
БІ\П» з вантажного автопідприєм- 
ства та інші.

За ними цифрами та іменами 
стоїть єдиний порив молоді сього
дення, сповненої почуття громадян
ської відповідальності перед сус
пільством.

Справді, успіхи молоді країни — 
реальний внесок у виконання ви
робничих завдань •— щиро, глибоко 
радують!

Здравка ПЕТКОВА.

НАРОДНА РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, м, ТОЛБУХШ.
ПЛОЩА СВОБОДИ, фото А БУДУЛАТЬЄВА.



4 стор.
\ !«. і ■■ ,’.С ’ &

„МОЛОДИЙ КОМУНАР**
. . . , < ■' • г

Л вересня 1044 ропу
Так народжувалася кінострічка 

«Почесний громадянин».
Не встигли виїхати кияни, як приїх» 

ли гості з Центрального телебачення. 
1 знову все почалося спочатку. Невдов
зі фільм «Людина і її справа» вийшов 

екрани. Переглядаючи згодом уже 
Готову стрічку, Феодосій Деомидович 
був вражений добрими словами, сказа
ними про нього Борисом Полєвим. Ад
же про це режисер не прохопився ЖОД
НІМ словом. Очевидно, задум «закад- 
РУвати» відомого письменника при
йшов уже там, в Москві .

За клопотами — великими та мали-

града. Багаторічна праця лікаря 
була увінчана орденом Жовтневої 
революції. Десятки телеграм з 
різних кінців країни надійшли на 
ім'я ювіляра. Серед них зокрема 
таке: «Дорогий Феодосій Деоми- 
довичу, правління Радянського 
Фонду миру гаряче вітає вас із 
сімдесятиріччям від дня народ
ження. Ми знаємо вас і високо 
цінуємо, як невтомного борця за 
мир, активного громадського дія-

•Володимир Базиленсышй

ми — не забував про фонд. Якось, по
славши черговий вклад, почув кинуте 
кимось у спину — «дивак». Те слово, 
чуте ним десятки разів і раніше, зараз 
.чомусь боляче вразило. Чи не постарів 
душевно? Написав про те секретареві 
правління республіканського відділен
ня фонду Михайлові Войничу.

Войнич повідомив, шо одержана су
ма перерахована в Держбанк. Що пра
цівники фонду і він, зокрема, раду
ються енергії і здоров’ю свого акти
віста помер один. Радив наплювати на 
думку обивателя і між іншим пнеап:

«Не переживайте. Адже «диваки, як 
відомо, прикрашають світ. І світ пре
красний тільки тому, що населяють йо
го більшість дивакуватих для звичай
ного міщанина людей, якому хочеться 
опалити на плечі інших всі турботи на
шого складного і далеко не мирного 
світу».

В січні 19.71 року Добрянка від
значила сімдесятиріччя 
чесного громадянина, 
гості з Києва, з Одеси,

свого По- 
Приїхали 

з Кірово-

Продовженая. Поч. 
ва 11—29 червня, 2—30 
3—31 серпня, 3 вересня.

в номерах 
липня,

ча, вмілого організатора, полу- 
м яного пропагандиста ідей Ра
дянського Фонду миру, який з 
перших днів його заснування 
щедро зміцнює фонд своїми осо- 
бисти/ли добровільними внесками 
в інтересах миру і безпеки наро
дів. Бажаємо вам, Феодосію Део- 
мидовичу міцного здоров’я, ра
дісної праці, бадьорості, успіхів у 
громадській діяльності, невичерп
ної енергії, особистого щастя і 
довгих років на благо нашої Ра
дянської Батьківщини. Наш гаря
чий привіт і найкращі побажання 
шановній Марії Миколаївні.

З щирою, глибокою повагою
Пслгаой, Жуков, Вережников, 

Никонов, Дроздов, Хванова».
І як десять років тому, гримів 

оркестр, і лунали добрі слова, і 
піонери вручали квіти.

Невдовзі газета «Радянська Ук
раїна» видрукувала велику стат-

тю про Гетьманця. Приводом для 
її публікації став лист із Зелено- 

подольська колишнього льотчика- 
штурмана Михайла Качалова:

«Шановна редакціє! Щойно я про
читав Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження орденом 
Жовтневої революції сільського лікаря 
з КІровоградшини Ф. Д. Гетьманця і 
дуже зрадій. Пригадався грізний сорок 
третій. Годі нашому екіпажеві, як од- 
кому з кращих, командування *’
ивіабригади довірило сісти на 
виготовлений на заощаджені 
цієї людини. Вручаючи його, командир 
авіаполку сказав нам, щоб ми були 
гідні подвигу людини, яка піднеслася 
до висот усвідомлення громадськості».

Не обривалося те, що єднало 
його з минулим. Чи не тому, що 
мало воно продовження в сьо
годенні?

>МІСТО МОЛОДОСТІ. ЗУСТРІЧ 
З ОДНОКУРСНИКАМИ. «ВИ ПА
ЛИТЕ’».
’Т’ ОГО РОКУ вони приїхали в 
* Одесу в середині жовтня, речі 

здали на вокзалі до камери схо
ву, а самі вирішили прогулятися 
містом. День видався сонячний, 
ласкавий, на Куликовому полі, 
вмостившись на давочках, дріма
ли і читали газети пенсіонери, юні 
мами штовхали дитячі коляски, 
тут і там гасали дітлахи і лінькува
ті зграї голубів, мов планери 
опускались біля самісіньких ніг. 
Б Одесі завжди розводили бага
то голубів. Ситі, спокійні, розні
жені людською увагою, вони кру
желяли цілими колоніями над її 
площами, над залізничним вокза
лом і то була така ж приналежність, 
як море, оперний театр, пам’ятник 
Дюкові Рішельє на приморсько
му бульварі. Щоправда,, за гни
лих одеських зим іноді їм дово
дилося сутужно, відвологлі чи й 
геть мокрі крила вранці прихоп
лював морозенко і птахи важко 
падали на тротуар, де й ставали 
легкою здобиччю спритних хлоп-

июс тої 
літак, 
кошти

чаків або практичних одеських 
бабусь.

На Пушкіиській облітали платани, 
їх лапате листя повільно, мовби рої- 
думуючи, опускалося на асфальт, скра
пувало тихо і меланхолійно.

— Ти тільки поглянь, яка краса, — 
сказала Марія Миколаївна, піднімаючи 
один з таких листків. Крізь воскоіу 
блідість виразно прозирала ніжна гра
фіка прожилок, що разюче нагадувала 
рентгенівський знімок.

їх оминав стрімкий потік жвавих, 
запечених під південним сонцем, ові
яних морськими вітрами білозубих 
одеситів, вндзеленькупалн тролейбуси, 
м’яко шурхотіли таксі і після провш- 
ціальної тиші Добрянки все видавало
ся тут незвичним. Дарма, що приїзди
ли в Одесу щороку і пора б уже. зда- 
палося, освоїтися в цьому місті. Мере» 
два-трн дні тс відчуття проходило, на
томість тривожно виникло інше — а як 
там дома, в лікарні...

Першим почав 
Феодосій 
широкими кроками міряв кімнату 
і те мовчання як і надмірна жес
тикуляція засвідчували легку нер
возність. Так і не навчився відпо
чивати, як інші: зранку й до ве
чора відлежуючись на пісочку на 
березі моря.

— А ви майже не змінилися, — 
сказала Мар’ямова, завідуюча 
неврологічним відділенням са
наторію, прискіпливо оглядаючи 
подружжя з ніг до голови. Люд
мила Давидівна завжди активно 
опікувалася Гетьманцялти і з не
терпінням чекала на їх приїзд. 
Феодосій Деомидович був для 
неї справжнім скарбом. За трива
лий період знайомства не могла 
пригадати жодного випадку, аби 
відмовився виступити перед від
почиваючими. Як людина імпону
вав їм своєю прямотою і безпо
середністю. Його багата лікарсь
ка практика і життєвий досвід ви
кликали повагу, а безприкладна 
боротьба за мир — подив і за
хоплення.

задумуватися
Деомидович: мовчав,

(Далі буде),

Ось і прийшла осінь. Не
впинно зменшується світловий 
день. На землю все частіше 
спускаються густі тумани.

Та все ж у вересні найчасті
ше бувають погожі тенті дні. 
Іноді після дощового літа 
стоїть така погода, що почи
нається друге цвітіння дерен. 
Таким був, наприклад, 1965 
рік, коли з 5 вересня почало
ся повторне цвітіння кашта
нів, білої акації, деяких 
фруктових дерев. Цс явище 
називають фенологічними ано
маліями. Лонітря в цей час 
стає чистим та прозорим, 
тільки павутиння зрідка про
пливає на тлі блакитного не
ба. Павутина — одна з харак
терних особливостей «бабино
го літа», яке триває десь до 
третьої декади вересня.

Змінюється 
кольоровими 
крашаютрея 
різних дерев 
лір. Рожеве, 
те, коралове 
Берізки вбираються 
тисті сарафани, 
ше відтінюють 
стовбурів. Осики 
малиново-червоним полум’ям.

Майже не чути пташиних 
голосів. Правда, частина пта
хів не відлітає у 
все одно пернаті 
па південь.

Більшість птахів 
висоті під ЗО до 300 метрів, а 
деякі, наприклад, гуси, до 5 
кілометрів і вище. Деякі пта
хи, такі як перепела, примі
ром, добиваються до місця 
знміолі пішки, перелітаючи 
тільки море.

У вересні відлітають під нас 
очеретянки, ластівки, мухо
ловки, горихвістки, плиски, 
журавлі, а невдовзі й інші 
птахи залишать на певний 
час привітний рідний край.

м. яитвинов.

Різно- 
прн-

Листя 
свій ко-

пейзаж.
барвамн 
дерева, 

мають
золоте, то жов- 
лнетя у кленів.

в золо- 
які ще біль- 
білнзну їх 
спалахують

вирій, та 
мандрують

летять на

к

футбол ЗА ПУТІВКУ В ФІНАЛ

На фото: Стадіон «Піонер» в Кіровоградському парку «Перемога». Фото В. КОВПАКА.

ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ
35 ПРИЙОМ УЧНІВ

5 на 1974—1975 навчальний рікЧЕШВЕР

За редактора М. СЕМЕНЮК..

(§) У Свігловодську закінчилися зональні юнацькі 
змагання всесоюзної першості з футболу. Ж

В іграх брали участь спортсмени Риги, Воронежа, 
Вітебська, Баку, Києва та Ленінграда. Кияни (вихо
ванці спорт-інтерпату) здобули три переконливі пе
ремоги, зазпалн поразки від ленінградців, а матч з 
бакннцями звели в нічию (0:0). Таким чином від 
шостої зони путівку в фінал вибороли ленінградці. 
Другу сходинку в турнірній таблиці зайняли спор?’ 
смени Києва, треті*— бакипці.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05— 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Вистава «Бу- 
рагіно». (М). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. Ч. Діккенс. 
«Домбі і син». Вистава. Час
тина І. (М). І і.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
народів світу». (М). 15.30 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм. «Шляхами братерст
ва*. (М). 10.00 — «Шахова
школа*. (М). 16.30 — «Місто
крокує в майбутнє». (До- 
іісцьн). 17.00 — Для дітей.
Мультфільм. (К). 17.30 — До
30-річчя визволення Радянсь
кої України від німецько-фа
шистських загарбників. «Обе
ліски розповідають». (Одеса). 
18.00 — «Посадити дерево». 
Теленарис. (Кіровоград). 18.15 
•— Кольорове телебачення. 
Мультфільм. (М). 18.25 —•
«Людина і закон*. (М). 18.55 
— Кольорове телебачення. 
«Пісня-74». (М). 19.25 — Тсле- 
спектакль. Ч. Діккенс. «До.м- 
бі і сип». Частина 2. Кольо- 
іюве телебачення. (М). 2Г00 — 
Програма «Час». (М). 21.30— 
Телевізійний документальний 
фільм «Війна мумій*. (НДР). 
23.05 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат Європи з лег
кої атлетики. (Палія). 23.30— 
Повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 -

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Вистава. «Бу- 
ратіно». (М). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. Ч. Діккенс. 
«Домбі і син». Частина 1. 
(М). 11.30 — Кольорове теле
бачення. «Творчість народів 
світу». (М). 16.30 — Літера
турна передача. «Теодор 
Дранзер». (М). 17.15 — Ко
льорове телебачення. «Веселі 
старти». (ЛІ). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.20 — 
«Сільські обрії». (Миколаїв). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.45 — Ф. Лсгар. «Фрас- 
кіта». Вистава. (Львів). 20.45 
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Продовження вистави. 
В перерві — «На ланах рес
публіки». Вечірні новини. (К).

6 пятниця
ПГ.Р1ИА ПРОГРАМА. 9.05— 

Кольоропе телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. -Веселі стар
ти». (М). 10.15 — Кольорове
телебачення. Ч. Діккенс. 
»Домбі і син». Спектакль. 2 
частина. (ЛІ). 11.45 — На здо
буття Державної премії 1974 
року в галузі літератури. По
езія. К. Кулісва. (М). 15.30 — 
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.10 — «Росій
ська мова». (М). 16.55 — До
Дня танкіста «Слава солдат
ська». (Львів). 17.30 — «Курс 
—- інтенсифікація». (К). 18.00 
— «День за днем». (Кірпг°* 
град). 18.15 — Кольорове іеле- 
бачения. «Веселі нотки». (М). 
18.30 — «Виробництво м’яса 
па наукову основу». (Кірово- 
ірад). 1,8.50 — «Впевненим
поступом соціалізму*. Інтер
в’ю першого секретаря ЦК 
БКП, Голови Держради НРБ

тов. Тодора Жнвкова радян
ському телебаченню. (М), 
19.10 — Кольорове телебачен
ня. Телеспектакль. «Домбі і 
сип». З частина. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Фестиваль естрадної пісні. 
«Сопот-74». (Польща). Но за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА 11.00 - 
Новини. (К). 11.15 — Теле
фільм «Як тільки зійдуть сні
ги». (К). 11.35 — Кольорове 
телебачення. «Шкільний ек
ран». Російська література 
для учнів 8 класу. «Слово о 
полку Ігоревім». (К). 12.15 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (КІ- 13.45 — Художній 
фільм ЇДень сонпя і дошу». 
(К). 16.55 — «Місто майстрів». 
(М). 18.00 — Тележурнал
«Старт». (Миколаїв). 18.30 — 
Ф. Ліст. Грає лауреат 5-го 
міжнародного конкурсу імені 
П. І. Чайковського Н. Гаври- 
лова. (М). 18.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Дні 
Фінляндії в СРСР. Концерт. 
(К). 20.45 — «На добраніч, лі
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «На ла
нах республіки». (К). 21.35 — 
Художній фільм «Поїзд в да
лекий серпень». (К). 23.10 — 
Вечірні новини. (К).

7 субогмя
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Жольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «У ляльково
му магазині». (М). 10.00 —
Кольорове теле б а ч с и н я. 
Ч. Діккенс. «Домбі і син». Те
леспектакль. Частина 3. 
(М). 11.50 — Кольорове теле
бачення. Літературна субота. 
(К). 12.50 — «Нові риси сучас
ного села». (Львів). 13.20 —

дітей. «Нові пригоди 
Рім-ті-ті». Вистава. (Запо
ріжжя). 14.05 — Мультфільм. 
(К). 14.20 — Концерт народ
ного ансамблю пісні і танцю 
«Весна». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
15.05 — Телефільм «Марія По
пова». (Кіровоград). 15.35 — 
«Ваша думка». Концерт. (М). 
10.05 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин», (М). 
17.05 — «Діти Країни Рад». 
Телевізійний документальний 
фільм. (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — Програма теле
бачення. ПРБ. Кольорове те
лебачення. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Про 
балет». (М). 22.40 — Кольо
рове телебачення. Спортивна 
програма. (М). 23.25 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
Художній фільм «Матрос Чи
жик». (К). 11.15 — «Екраь
молодих». (К). 11.50 — Му
зична програма «Ранкова по- 
шіа». (К). 12.20 — «Для вас, 
батьки». (К). 12.50 — «Біль
ше хороших товарів». (К). 
13.20 — Кольорове телебачен
ня. Відкриття сезону у Мос
ковському театрі оперети. 
(М). 14.20 — «Здоров’я». (М). 
14.50 — Художній фільм
«Старе і нове». (М). 15.35 — 
Телефільм. (Кіровоград). 16.20 
— Телефільм. (К). 16.50 —
Концерт. (іДонецьк). 17.50 •— 
«Екран передового доспілу». 
(К). 18.30 — «На шкільних
широтах». (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (Ю- 19-30 — 
«Екран молодих». Конкурсно- 
нозважальна програма. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «На ланах рес
публіки. 21.35 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм. «Здрастуй і проща
вай». (К). 23.10 — Вечірні но
вини. (К).
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіро«оград-50, вул. Луиачарського, 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. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфі? і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.
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На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки: столярів будівельних; маля
рів будівельних; штукатурів-лпціовальннків-плитко- 
внків; сліосарів-вептпляційпиків по монтажу систем 
вентиляції кондиціювання повітря; монтажників по 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

По закінченні училища учні одержують диплом 
яро середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів. сголярів-теслярів. .

З річним сі роком навчання для підютовки: 
мулярів, малярів, лиііювальвиків-пліітковиків, мо

заїстів.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів

чата віком 15—20 років з освітою за 8. 9 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину суми зароблених коштів на 
виробничій практиці. Час навчання н училищі зараховується 
в трудовий стаж.

Училище має 'новозбудоваиий, добр^уегятковавий 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий’за'Лн, спортивне 
літне містечко.

При училищі є вечірня школа, діють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Вііпускникп-вІдмінникн мають право вступати до вищих і 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у виші й середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до за
кінчення та на рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної проірссії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
вонозорівська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки «Буддеталь», автобусами №К? 2, 14. 15 до зупин
ки «Мічуріна», № 29. до кіпця. Телефон 2-38-49.
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