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Нонтрольньій акзе&шляр'
Хай живе Ленінський ком

сомол — вірний помічник і 

резерв Комуністичної пар

тії, передовий загін моло

дих будівників комунізму!
(ІЗ Закликів ЦК КПРС до 57-ї річниці Великої

Жовтневої соціалістичної революції).

ПІД ЛЕНІНСЬКИМ 
ПРАПОРОМ 
ДРУЖБИ НАРОДІВ 
Урочисте засідання ЦК. Компартії 
Киргизії і Верховної Ради 
Киргизької PCP

У Фрунзе 2 листопада відбулося .спільне урочисте 
засідання ЦК Компартії Киргизії і Верховної Ради 
Киргизької PCP, присвячене 50-річчю утворення рес
публіки і створення Компартії Киргизії.

Оплесками зустріли учасники урочистого засідання 
товариша О. М. Коснгіча. Разом з іш.м у президії — 
перший секретар ЦК Компартії Киргизії Т. У Усуба- 
лієв, Голова Пре мідії Верховної Ради Киргизької 
PCP Т. Куля гов. Голова Ради Міністрів республіки 
А. С. Суюмбаєв, члени бюро ЦК Компартії Киргизії, 
керівники делегацій союзних республік, міст Москви. 
Ленінграда. Середньоазіатського військового округу, 
кронштадтських моряків, знатні виробничники 
представники громадськості.

Урочисте засідання відкрив перший секретар ПК 
Компартії Киргизії Т. У. Усуба.тієв.

За дорученням Центрального Комі і оту Комуністич
ної партії Киргизії, Президії Верховної Ради Кир
гизької PCP і Ради Міністрів республіки він палке 
і сердечно поздоровив робітників, колгоспників, інте
лігенцію, комуністів і комсомольців, усіх трудящих 
республіки з великим і світлим святом.

Звучать Державні гімни СРСР і Киргизької PCP.
З величезним піднесенням учасники урочистого за

сідання обирають почесну президію у складі Політ- 
бюро ленінського І1К КПРС на чолі з товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

Тепло зустрінутий присутніми, па засіданні висту
пив з промовою член Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Ради АІіиістрів СРСР товариш О. М. Коспгіїї. На
прикінці він -зачитав Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження Киргизької PCP орденом 
Жовтневої Революції і під тривалі оплески учасників 
засідання прикріпив орден до прапора республіки.

З доповіддю про 50-річчя Киргизької Радянської 
Соціалістичної Республіки і’ Компартії Киргизстану 
виступив перший секретар ЦК Компартії Киргизії 
Т. У. Усубаліев. З славкою річницею трудящих Кир
гизької PCP поздоровили керівники делегацій брат
ніх республік.

З величезним піднесенням учасники урочистого за
сідання прийняли вітальний лист Центральному Ко
мітетові КПРС. Поспілії Верховної Ради СРСР. Ра
ді Міністрів СРСР

(TA PC).

V X ЗНАЮТЬ сьогодні 
* поіменно. їх знають 
кожного в обличчя в це
хах наших заводів і фаб
рик, за прилавком, в май
стерні училища. Сиво- 
скроні ветерани праці і 
ті, хто, освоївши їх науку, 
вчать вісімнадцятилітніх 
мудрості життя і праці, 
вчать за велінням робітни
чої совісті, за велінням 
серця — це їх ми звемо 
теплими і такими вагоми
ми словами — наставники 
молоді. Це їх на XVII з’їз
ді Ленінського комсомо
лу вшановувала вся юнь 
Країни Рад, віддаючи на
лежне їх безкорисній і
копіткій роботі у вихован
ні гідної робітничої зміни.

З часу зародження руху 
наставництва чимало цій 
благородній справі відда
ють свій багатий досвід, 
знання ветерани праці Кі- 
ровоградщини. Минулої 
суботи відбувся перший 
обласний зліт наставників 
молоді. Ініціатори його — 
Кіровоградська обласна 
рада .профспілок та об
ласний ко/літет ЛКСМ Ук
раїни. На зліт прибули 
наставники молоді, секре-

тарі міськкомів і райкомів 
Компартії України, голови 
обко/лів, фабрично-завод
ських і місцевих комітетів 
профспілок, секретарі мі
ськкомів, райкомів ком
сомолу, комітетів комсо
молу великих підприємств, 
будов, колгоспів, радгос
пів.

тії, — сказав доповідач, — 
визначили зміст і основні 
напрямки ідейно-виховної 
роботи. Це — формуван
ня у всіх радянських лю
дей наукового марксист
сько-ленінського світогля
ду, виховання нового ко
муністичного ставлення 
до праці, утвердження

У формуванні молодої 
робітничої зміни, — під
креслює доповідач, — 
партійні, профспілкові і 
комсомольські організації 
враховують те, що молоді 
люди, вступаючи в життя, 
багато не знають і не ви
пробували того, що випа
ло на долю старших поко-

Із першого обласного зльоту наставників
3 доповіддю «Про під

вищення ролі наставників 
у вихованні молодих ро
бітників у світлі завдань, 
поставлених в промові Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. 
Брежнева на XVII з їзді 
ВЛКСМ» на зльоті висту
пив перший секретар об
кому Компартії України 
Михайло Митрофанович 
Кобильчак.

— Програма КПРС, рі
шення XXIV з'їзду пар--

комуністичної моралі, 
розвиток соціалістичного 
патріотизму і інтернаціо
налізму, непримиренна 
боротьба проти буржуаз
ної ідеології і її пережит
ків. Завдання, поставлені 
в рішеннях XXIV з’їзду 
КПРС, промові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва 
на XVII з’їзді комсомолу, 
стали нашою програмою 
дій у вихованні молодих 
будівників комунізму.

Н а фото: учасники першого об асиогп злі.лту ііасіапііикіч молоді. ЗлІся :• :прано. 
В. X ХОМЕНКО, завідуюча' магазином м. Мала Виска, 1. С. ПОЛГГЛЄВ, інструктор Кірово
градського авгопідприсмства № 10021. В. В. ЛЕВЧЕНКО, завідуюча відділом Малоннскіпсько- 
го уиіпермагу, М. I. ДАР III, слюсар Світловодського відділення об'єднання «Сільгосигс'ні- 
ка>. м. Л. БОЧАРОВ, слюсар Кіровоградського авіопідпршмсіва .М 10<)?І.

Фото В. КОВПАКА.

лінь. Чи не тему, виникає 
питання, у деяких із них 
з'являються утриманські, 
непомірні особисті запи
ти, обивательські настрої?

Рух наставників пародипся 
10 років тому в Ленінграді з 
ініціативи бригадира с.тюса- 
рів-склада.тьників електрома
шинобудівного об’єднаний 
«З.тектроси.та» С. С. Вітченна. 
За змістом, за своїм значен
ням наставництво заслуговує 
того, щоб зазвучати з такою 
ж силою, чк звучав у 30-ті ро
ки стахановськнй рух. Го
ловне завдання наставників — 
виховати у молодих робітни
ків високу політичну свідо
мість, комуністичне ставлен
ня до праці, любоп до обраної 
ппофссії. ростити висококва
ліфікованих майстрів своєї 
справи, активних будівників 
комунізму.

Далі доповідач доклад
но зупиняється на розвит
ку наставництва в нашій 
області.

Обком, міськкоми, рай
коми партії затвердили 
заходи по дальшому роз
витку цього руху, обгово
рили їх на ообітничих і 
комсомольських зборах. 
Для надання дієвої допо
моги і координації настав
ників, узагальнення і роз
повсюдження їх досвіду 
роботи, на багатьох під-
приємствах створені рЗДИ 
наставників. Обласна рада 
профспілок і обком ком-

(Закінчення па 2-й стор.).

.Ж’
ПЕРШІЙ
трнтжячниш
КІР080ГРМЩИНИ

Валентина Славетппська ще 
наприкінці липня першою се
ред молодих майстрів машин
ного доїння Кіровоградщиіш 
подолала рубіж три тисячі кі
лограмів. З трудовою перемо- 

. гою її телеграмою вітала Ге
рой Соціалістичної Праці, 
доярка з колгоспу «Комуніст» 
І Іовомпргородського району 
II. II. Оспіговська.

Боротьба за тритисячні на
дої серед молоді набрала ши
рокого розмаху. Правофланго
ві у змаганні Ольга Козаченко, 
Світлана Григор. Лідія Щер
бина, Марія Дзіпа заповітний 
рубіж перейшли у серпні, а ве
ресень став місяцем масових 
рапорт ів.

Сопел КОВі'ГмЛІіПи Т її-і »і ’ и п.

R ЯК БУТИ ВІДС1ЛЮЧИИ?..
сьхого району першою рапор
тувала про успіх Галина Вла
сенко з колгоспу імені Шев
ченка. Вона реально претендує 
па встановлений Зпам’япськпм 
міськкомом комсомолу вимпел 
«Кращій молодій доярці райо
ну». Міськком комсомолу про
водить значну роботу по орга
нізації соціалістичного змаган
ня між молодими тварянпнка- 
камн району, вчасно підбиває 
підсумки, результати трудово
го суперництва швидко стають 
відомі всім учасникам, а це 
значно активізує молодь на 
дострокове виконання своїх 
завдань.

У десятці кращих молодих 
доярок Кіровоградшннл остан
нім часом немає представників 
Устннівського району. Проте, 
в районі багато комсомолок 
мають підстави стати тріпн- 
сячцініями. У Софії .Чсвицької 
із Сагайлацької птахофабрики, 
яка очолює змагання серед мо
лодих тваринників., на кожну 
корову по 3109 кілограмів мо- 

рубіж перейдуть А. Прнтупа т 
С а г а й л а ц ь кої п та х офзбр и к н. 
В. Грнджук з колгоспу імені 
Дзержнпського, П. Драга.тіпа 
з радгоспу імені Димитрова. 
В Сгсрпіїїчук з колгоспу імені 
Карла Маркса. Потрібно від
дати належне працівникам від
ділу комсомольських організа
цій Устннівського райкому 
комсомолу. Вони часто бува
ють на МТФ. знайомляться'з 
умовами праці молодих доярок, 
коли погрібно, допомагають. 
В листопаді райкомівці чека
ють рапорти про успішне вико
нання завдань ще від 15 май
стрів машинного іоїппя.

Надія Говорун з колгоспу 
імені Ульянова ГолованІвсько- 
го району у першому кварталі 
була володарем призу ^Пер
шій трнгнсячшпіі Кіровоград- 
щнпн», Зараз її прізвища немає 
навіть у десятці, та II Гово
рун незмінно очолює змагання 
серед молодих доярок району, 
її подруги по роботі Валенти
на Парохопько та Ганна Ііві- 

місцях. А як працює молоть з 
інших господарств? В районі 
120 молодих доярок,- 5 комсо- 
м ол ьсько- М пл од І Ж1111X ко.т ек - 
тпвів МТФ. Проте похвалитись 
нічим. Члени комсомольсько- 
молодіжного колективу МТФ> 
колгоспу імені Енгельса, де 
групкомсоргом Марія Цегель
ник, надоїли трохи біль
ше, ніж по тисячі кілограмів 
молока. В райкомі комсомолу 
знають про це, але дієвої до
помоги відстаючим не пада
ють. Чому б. скажімо, передо
викам соцзмагаппя. тим же 
Н. Говорун В. Парохопько. 
Г. Цвігуїі не побувати па від
стаючих фермах, не надати 
практичну допомогу молоді? 
Можливо, змагання і стало б 
тут дієвим, якби проводили 
роботу безпосередньо в колек
тивах. а не підбивали підсумки 
формально. використовуючи 
для цього дані, взяті із відо
мостей районного управління 
сільського господарства.

Масовість, спрямування зу-

плго доїння па боротьбу за 
тритисячні надої — така мста 
змагання па приз «Першій трн- 
тіїсячіпші Кіровоград пінті»
Участь у ньому багатьом мо
лодим дояркам допомагає ви
конувати соціалістичні зобо
в’язання. На тих. хто попере 
лу. рівняються. їх намагаються 
наздогнати. А як же бути від
стаючим? їм конче потрібна 
допомога. Саме в цьому на
прямку недопрацьовують у 
Пстрівському. Кіровоградсько
му, Добровеличківському. Но 
воархаигельеькому райкомах 
комсомолу. Тут несвоєчасне 
нілбнваюгь підсумки змагання 
не контролюють роботу комі ге 
тів комсомолу яким потрібне 
зосередити центр своєї робот» 
па питаннях розповсюдження 
передового досвіду, організа
ції допомоги молодим тварнн- 
.нпкам. І зараз в більшості 
первинних комсомольських ор
ганізацій багато роблять для 
того, щоб молоді доярки остан
ні місяці року працювали піл 
девізом* «Визначальному —• 
ударний фініш».

П. КУЦЕНКО, 
студент факультету жур
налістики Київського



б листопада 19Г4 року

(Закінчення), 

сомолу розробили при- 
мірне положення про На
ставників у трудових ко
лективах, умови соціаліс
тичного змагання і систе
му їх морального і мате
ріального стимулювання. 
ЗАРАЗ в області нарахо

вується 3355 наставни
ків, в тому числі в про
мисловості — 1179, в сіль
ському господарстві — 
1222 чоловіка. Вони пере
дають свій професійний 
досвід, майстерність 9115 
молодим виробничникам. 
До числа ветеранів-на- 
ставників молоді нале
жить двічі Герой Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталоо. 
Він нагороджений знаком

в. і. 
вуючи 
взяття 
вищих

ЛП) і ОРНИЙ? «Врахо- 
деспід наставників і за

молодих, добиваймося 
врожаїв.,.>о

ВЛКСМ «Наставник 
молоді», його чудову 
школу, а вірніше «народ
ну академію» пройшли 
понад 12 тисяч молодих 
механізаторів колгоспного 
виробництва. Свій багатий 
досвід передають молоді 
наставники — робітники 
заводу «Червона зірка» 
товариші Шиш і Кошурко, 
повний кавалер «Шахтар
ської слави», машиніст 
екскаватора Морозівськр- 
го вуглерозрізу товариш 
Розиіченко, машиніст Зна- 
м'янського локомотивно
го депо товариш Кудря та 
багато інших.

Дальшому розвитку 
цього патріотичного руху 
в області сприяв відкри
тий лист зачинателя на
ставництва в країні Героя 
Соціалістичної Праці С. С. 
Вітченка, опублікований в 
обласній молодіжній га
зеті.

Вартий підтримки досвід 
організації роботи наставни
ків на Олександрійському 
електромеханічному заводі. 
Гіартком розробив спеціальне 
положення про паставинцтво, 
створено раду,. На підприєм
стві діє цілий комплекс засо
бів морального заохочення: 
присвоюється знання «Кра
щий наставник молоді»,. 
«Кращий робітник по профе
сії», «Кращий спеціаліст за
воду», «Кращий майстер», 
«Краща бригада». Всі настав
ники зі своїми підопічними 
уклали договори на соціаліс
тичне змагання, допомагають 
молодим робітникам в інднві- 
дуальпо-впробпичому і бригад
ному навчанні, надають прак
тичну допомогу у виконанні 
соцзобоп'язаиь, знайомлять їх 
з революційними | трудовими 
традиціями підприємства. На
ставництво зосереджено а 
бригадах, куди перенесли всю 
масово-політичну роботу се
ред молоді. На заводі ство
рено сім комсомольсько-моло
діжних бригад. Трудове на
ставництво сприяв згуртуван
ню колективу, зміцненню ди
сципліни і організованості, 
завдяки йому на заводі в цьо
му році підготовлено 88 моло
дих робітників, а близько 800 
підвищили свою кваліфікацію.

Організаторська, ідей
но-виховна робота пар
тійної і комсомольської 
організацій «заводу підпо
рядковані єдиній меті — 
виконанню планів четвер
того, визначального року 
п.ятирічки, зустрічних пла
нів і соцзобов’язань. Бю
ро обкому Компартії Ук
раїни схвалило патріотич
ну ініціативу трудівників 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу 
розгорнути широкий рух 
за досягнення найвищих 
показників по якості про
дукції і продуктивності 
праці, ефективності 
робництва. Обов'язок на
ставників стати на 
цього чудового руху.

В області, говориться в 
доповіді, все більш чітко 
визначаються найважливі
ші напрямки розвитку на
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М. ВОЛОШИНА: «Вечори 
трудової слави, посвячення в 
робітники — дійовий захід вихо-
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Фою А. БУД>ЛАТЬЄВА.

ставництва. Перш за есе, 
виділяється індивідуальне 
шефство кадрових робіт
ників над одним, двома 
чи трьома підлітками. По
ряд з ним більш широко
го розповсюдження на
буває і колективне шеф
ство. Яскравим прикладом 
поєднання цих двох форм 
служить постановка робо
ти на ордена Жовтневої 
Революції і Трудового 
Червоного Прапора заводі 
«Червона зірка». Настав
ництво — частина єдиного 
комплексу заходів вихо
вання молоді в трудових 
колективах. Про винятко
вий вплив його на повсяк
денні діла І вчинки моло
дих механізаторів свід
чить приклад комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоар- 
хангельського району, яку 
очолює Герой Соціаліс
тичної Праці, лауреат пре
мії Ленінського комсомо
лу В. І. Моторний.

Наставництво, народи8- 
. шись в робітничому класі, 
проклало дорогу в школи 
і професійно-технічні учи
лища.
О ОБЛАСТІ, однак, як 
*■”* зазначалося в допо
віді, ще не створено чіт
кої системи навчання на- 
сатвників, недостатньо 
узагальнюється досвід їх 
роботи.

Партійні, профспілкові І 
комсомольські організа
ції області, сказав на за
кінчення доповідач, по
винні сповна використо
вувати наставництво як 
метод виховання молоді, 
який допоможе вирішува
ти завдання підвищення 
професійних знань юнаків 
і дівчат, виховання кому
ністичного ставлення до 
праці, ідейно-політичного 
і морального виховання.

БГОВОЮЮЧИ депо- 
відь першого секре

таря обкому Компартії 
України М. М. Кобильча* 
на, учасники першого об
ласного зльоту наставни
ків розповідали про свій 
досвід роботи, ділилися вання молодих...», 
планами на майбутнє у 
спразі виховання трудової 
молоді. Голова завкому 
профспілки ордена «Знак 
Пошани» Кіровоградсько
го заводу тракторних гід
роагрегатів О. М. Марти- 
шин у своєму виступі під
креслив, що наставництво 
на підприємстві не просто 
навчання і виховання ро
бітників, а справжнє зма
гання. 1 наставник, і вихо
ванець укладають това
риську угоду. Наставник 
зобов’язується навчити 
молодого робітника сво
їм прийомам праці, поді
лити а ним відповідаль
ність за його навчання< 
поведінку е побуті, на за
воді. Молоді робітники 
беруть зобов'язання у ви
значений строк добитись 
рівня виробітку наставни
ка, успішно вчитись, ак
тивно брати участь у гро
мадському житті»

ти в області навчання на
ставників, використовува
ти семінарські заняття, 
теоретичні конференцій 
обмін досвідом.

Бригадир комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу «Зо
ря комунізму» Новоархан- 
гельського району, Герой 
Соціалістичної Праці В. І. 
Моторний зупинився на 
питанні ролі наставника в 
справі підвищення профе
сійної майстерності моло
дих механізаторів.

Не один 1 десяток ’чудових 
майстрів виховав ветеран 
тракторної бригади П. 1. Іль- 
чеііко. Його колишні учні — 
Василь Чабан, Василь Тка- 
ченко, Володимир Сухоребрий 
досконало опанувавши сучас
ну техніку, вже самі переда
ють знання новому поколінню 
хліборобів. 1 сьогодні із 60 
механізаторів 57 — першого І 
другого класу. У них на 15—20
процентів продуктивність пра
ці вища, ніж у механізаторів 
третього класу. Увесь комп
лекс виховання молоді в ко
лективі підпорядкований ви
рощуванню високих і сталих 
врожаїв із року п рік. З гор
дістю доповів прославлений 
хлібороб, що бригада, вико
нуючи рішення XXIV з'їзду 
КПРС, п’ятирічний план ви
робництва зерна виконала за 
4 роки. Це повідомлення 
учасника зльоту зустріли 
дружними оплесками.

На питанні «Боротьба з* 
високу дисципліну праці 
головне • діяльності ь 
ставнчків» зупинився 
своєму виступі бригадир 
теслярів будівельного уп
равління 
комбінату 
важбуд» В. І. Коваленко« 
Наставники молоді слю
сар - штампувальник ін
струментального цеху за
воду «Червона зірка» 
В. Г. Паоафілов, бригадир 
слюсарів по металокон

р.

В. І. КОВАЛЕНКО: «Настав
ники допомпгають новачкам 
швидше вліпися в колектив...».

Наставництво •—> порів
няно недавно набуло роз
маху в нашій області, не 
узагальнено поки що дос
від цього руху. Машиніст 
екскаватора Головківсько- 
го розрізу комбінату 
«Олександріявугілля», на
ставник молоді М. М. По
пович з трибуни зльоту 
запропонував організува-

струкціях Олександрій
ського електромеханічно
го заводу М. М. Лавренко, 
директор гастроному N2 1 
м. Олександрії Н. І. Під- 
горна на фактах своїх ко
лективів розповіли про 
роль особистого прикла
ду наставників, бригадно
го наставництва, форми і 
методи роботи наставни
ків у вихованні молоді.

З великою увагою учасники 
зльоту слухали виступи май
стра виробничого навчання 
Кіровоградського ПТУ № 4 
Г. А. РУДЕНКО І директора 
Гайворонського міжшкільного 
центру трудового навчання І 
профорієнтації учнів Е. М. 
СТАВЧАНСЬКОГО. Вони, зо
крема, на яскравих прикладах 
розповіли про те, як настав
ництво Із робітничих колекти
вів зробило крок в майстерні 
1 класи області.

Щороку на підприємствах 
виробничого об’єднання «Дні- 
проенсргобудіпдустрія» рос
те потяг юнаків і дівчат до 
технічної творчості. Явище 
не випадкове тут. Наставпи- 
кн-веїсрани. комітети ком
сомолу залучають молодь до 
участі в раціоналізаторській і 
винахідницькій роботі. На
ставництво сьогодні допомагав 
юнакам і дівчатам швидше 
вливатись а трудові колекти
ви, освоювати нову техніку, 
лові потужності підприємства. 
Про це говорила секретар ко
мітету комсомолу головного 
заводу виробничого об’єднан
ня Галина БІЛОМАЗ.

Темі «Культосвітні закла 
ди і виховання молодих 
робітників на революцій
них, бойових і трудових 
традиціях робітничого 
класу» присвятила свій 
виступ директор Палацу 
культури ім. Жовтня міста 
Кіровограда, заслужений 
працівник культури УРСР 
Р. М. Волошина.

Учасники першого об
ласного зльоту наставни
ків прийняли звернення 
до всіх наставників моло-

х .не було.
„ , розповісти і

про успіхи, і про недоліки в роботі’. А 
зроблено комсомольцями за звітний пе
ріод чимало. На усіх ділянках сільсько
господарського виробництва трудилась 
молодь. Дивлюсь на кожного з них і по
мічаю, як солідпішають вони, 
справжніми хліборобами.

Ось у першому ряду си*. 
дить Михайло Мнроненко. 
Пам’ятаю, як прийшов 
юнак після десятирічки 
колгосп, виявив бажання 
на тракторі працювати. 
Закінчив курси механіза
торів. Добрий наставник • 
хлопцю дістався — досвід
чений тракторист Володи
мир Кас’яненко. Навчив 
Михайла за машиною хоч- 
дати, лагодити її, поважати 
І вже минулого року Михайло був удо
стоєний урядової нагороди. Зараз його 
можна бачити на відповідальних ділян
ках виробництва. Повагою односельчан 
користується молодий механізатор: де
путатом сільської Ради обрали. Громад
ська робота забирає багато часу, але 
юнак встигає ще й в колгоспному хорі 
виступити, в футбол пограти.

Поруч з Михайлом сидить комбайнер 
Олександр Рубаиенко. Теж відомий ме
ханізатор. Дарма, що недавно сіз за 
кермо. У соціалістичному змаганні на 
косовиці ранніх зерновик досвідченим 
комбайнерам не поступався першістю. 
Та й зараз, збираючи соняшник, щоден
но перевиконує норми виробітку. Багато 
моїх товаришів, сумлінних трудівників, 
активістів зібралося у залі. Тут і меха
нізатори Микола Шаповалов, Микола 
Орлов, і тваринниця Любов Черкасенко, 
і ще багато молодих, хто своєю працею 
прославився, хто з газетою чи з журна
лом приходять на тваринницькі ферми І

Байдужих на зборах 
жен хотів виступити,

польові табори, хто дбає, щоб юнак« І 
дівчата господарства стали значківцями 
ГПО.

Спортсмени паші також домоглися 
неноганих успіхів: штангісти — незмінні 
учасники обласних змагань, чемпіоном 
району з настільного тенісу став першо
розрядник Сашко Орєшков, футболісти 
вибороли п’яте місце на першості райо
ну, а в змаганні на кубок дійшли до 
фіналу. Майже кожен комсомолець 
склав нормативи комплексу ГПО. Пе
реважна більшість членів нашої комсо
мольської організації — учасники ху
дожньої самодіяльності. Хор сільського

Будинку культури брав участь в облас
ному огляді.

Якими не є вагомими успіхи, комсо
мольці багато говорили і про недоліки, 
Микола Курлов звернув увагу на необ
хідність поліпшити заняття в системі 
комсомольської політосвіти. Наголосив, 
що політичне загартування молоді мав 
стати одним з найважливіших питань 
підвищення бойовнтості комсомолу. Те
тяна АІаркова наголосила, що не все ще 
зроблено, аби соцзмагання стало дієвим, 
охоплювало найбільшу кількість молоді 
села.

У своєму рішенні« учасники зборів за
кликали юнаків 1 дівчат господарства 
боротись за перетворення у життя рі
шень XXIV з’їзду КПРС та XVII з'їзду 
ВЛКСМ, за виконання планів І соціа
лістичних зобов’язань п’ятирічки.

в. колесников, 
секретар комітету комсомолу кол
госпу «Победа» Кіровоградського 
району.

МАЙСТРИвогненно! дуги
визначилися пе- 

і переможені, 
було тих, хтсґ б 

Кожний з 36

КИЇВ. (РАТАУ). У цьому 
змаганні 
реможці 
але не 
програв,
учасників фіналу першого 
всесоюзного конкурсу 
молодих електрозварни
ків, який проходив на ки
ївському суднобудівному 
заводі «Ленінська кузня», 
збагатився досвідом, не
обхідним для дальшого 
підвищення професійної 
майстерності.

До заключної частини 
змагань допускалися ро
бітники не нижче четвер
того розряду, які зайняли 
перші два місця на зо
нальних І республікан
ських першостях. Програ
ма конкурсу вимагала ви
явити добре знання устат
кування, вміння правиль
но чигати креслення,

швидке і добротне вико
нання всіх шести заданих 
операцій, глибоке 
міння теорії.

Особливу увагу 
приділено якості і 
кості роботи. Уважно спо
стерігали члени 
тетного жюрі 
ням геометрії 
мірністю його 
ня та іншими 
По 15 хвилин 
вання кожного вузла бу
ло у розпорядженні учас
ників фіналу. За кожну 
хвилину дострокового ви
готовлення деталі вони 
одержували додаткові ба
ли, а за наднормативну— 
штрафні очки. Правда, 
склад учасників змагання 
був такий сильний і рів
ний, що вдаватися до «за
ходів покарання» не дове
лось.

розу-

було 
швид-

автори- 
за виконай- 
шва, рівно- 
формуван- 

тонкощами. 
на зварю-

Уже на самому початку 
конкурсу стало ясно: яв
ної переваги не доб'ється 
ніхто. І все ж змагання в 
змагання. В якихось ком
понентах майстерності Во
лодимир Дрозд (БРСР), 
Валерій Черненко, Воло
димир Філіппов (обидва з 
РРФСР) діяли швидше, 
вправніше. В такому по
рядку еони й зайняли 
призові місця.

Фінал першого всесо
юзного конкурсу моло
дих електрозварників став 
і міжнародним оглядом 
професійної майстернос
ті. Річ у тому, що в ньому 
виявили бажання взяти 
участь робітники з країн— 
членів РЕВ. У Київ приїха
ли 11 представників НРБ, 
УНР, ЧССР, НДР, ПНР, а 
також СФРЮ. Вони взяли 
участь у змаганнях поза 
конкурсом. Але між ними 
теж було визначено кра
щого. Ним став представ
ник Югославії Петр Ра- 
дот.
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ПІД ЧАС Великої Вітчизняної 
війни мені довелось брати 

^участь в боях у складі 6-ї Ор
ловської, Хінганської двічі 
Червонопрапорної, ордена Су
ворова стрілецької дивізії, 
якою командував генерал-ма
йор І. Ф. Обушенко.

8 44-му ми билися з воро
гом на землі Кіровоградщини. 
І мені б дуже хотілося, щоб. 
про подвиги воїнів більше 
знала наша молодь,

Вперше нам, однополчанам, 
пощастило зустрітися через 
29 років — 9-го трав
ня 1973 року у селі 
Турії Новомиргород- 
ського району. Спіль
ними спогадами вда
лося детально від
творити окремі епі
зоди бойових часів. 
В СІЧНІ 1944-го 

війська першого 
Українського фрон
ту звільнили від ворога Жито
мир, фронт наблизився до Ше
петівки і Вінниці. А воїни 2-го 
Українського фронту під ко
мандуванням генерала І. С. Ко
нева вигнали фашистів з Кіро
вограда. Дніпро майже всюди 
був в тилу наших військ. Але 
гітлерівські війська ще міцно 
трималися біля Канева.

Ставка Птлера ие шкодувала для 
плацдарму ні живої сили, ні бойо
вої технік». Для його укріплення 
були зняті військові з’єднання пи
рога з інших ділянок фронту, пере
кинуто військові з'єднання з Фран
ції та Італії. Перед радянськими 
військами вдруге після СталінгКв- 
да постало складне завдання по 
оточенню і знищенню великої кіль
кості військ ворога.

Для відвернення уваги гітлерівців 
від напряму головного удару дві 
гвардійські армії, що займали ру

бежі на південний захід від Кіро
вограда, перейшли в наступ.

У ніч на 24 січня 1944 року в ру
бежа на річці Сухий Ташлик роз
почали наступ, а вранці до них 
приєднались головні сили 53-Т ар
мії генерал-лейтенанта І, В. Гала- 
піна, До складу цієї армії входила 
і наша дивізія під командуванням 
генерал-майора І. Ф. Обушенка.

Радянські війська прорвали обо
рону противника на рубежі Вербів- 
ка, Калинівка, Красносілка і поча
лось переслідування ворога. 
МбОРСТОКІ бої розпочалися а 
джж районі сіл Бурти, Оситняж- 
ки, Писарівни. Тільки на село 
Тишківку було спрямовано гіт

лерівцями удар 70 танків, ЗО 
самохідних гармат і більше 20 
бронемашин з автоматниками. 
Перший батальйон 125-го стрі
лецького полку, яким коман
дував капітан Морозов, на 
околиці села Тишківки потра
пив під шалений вогонь гітле
рівських танків, самохідних 
гармат і мотопіхоти. Зав’язали
ся рукопашні сутички. На до
помогу піхотинцям прийшли 
мінометники, які смертонос
ним вогнем зустріли фашистів.

Артилерист лейтенант Г. М. Кли
менко, помітивши, що навідник по
ранений, підбіг до гармати і сам 
повів вогонь по фашистських тан
ках, що йшли в атаку. З першого по
стрілу загорілася передня потвора. 
Потім друга. Атака гітлерівців за
хлинулася. Цим скористався ко
мандир 125-го стрілецького полку 

підполковник М. М. Любіщький І 
направив в атаку другий батальйон 
в напрямку відділку Капітанівсько- 
го бурякорадгоспу. В цьому бою 
полк зазнав великих втрат. Гітле
рівці кидали в бій нові і нові під
кріплення, Утримуючи оборону між 
відділком бурякорадгоспу і заліз
ничною колією, наш 125-Й полк був 
відрізаний від основних сил дивізії 
І потрапив в оточення. Гітлерівці 
ввели п бій «Тигри», «Пантери», 
«Фердіїпандн».

Без продовольства, з обме
женою кількістю боєприпасів, 
без медикаментів полк про
довжував відбивати шалені 

ОСТАННЬОГО
ПОДИХУ
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атаки озвірілих фашистів.

КАВАЛЕРИСТИ 5-го гвардій
ського Донського корпусу 

під командуванням генерал- 
майора О. Г. Селіванова та 
танкісти 25-ї танкової бригади 
5-ї гвардійської танкової армії 
лід командуванням П. О. Рот- 
містрова були введені в дію, і 
я результаті цього удару ми 
прорвали ворожу оборону на 
ділянці до шести кілометрів. 
Танкісти і кавалеристи пішли 
на оточення ворожого угрупо
вання в напрямку на Матусов, ~ 
Лебедин, а потім на Шполу і 
Звенигородку. 28 січня біля се 
ла Вільшани кавалеристи зу
стрілися з 180-ю стрілецькою 
дивізією 1-го Українського 
фронту, замкнувши внутрішнє 
кільце оточення. Вороже угру

повання потрапило з міцний 
«мішок».

Гітлерівці знову впнули значні 
сили, щоб відновити свою оборону 
на зовнішньому фронті.

З тяжкими боями дивізії вдалося 
перерізати залізничну колію Ново- 
миргород — Капітанівка, Ворожа 
командування знову ввело в дію 
великі резерви і кинуло па цю ді
лянку, щоб відновити свою оборо
ну. Один з стрілецьких батяльйшііа 
125-го полку вийшов на околицю се
ля Гурії. В цей час від залізнично
го рої їзду на батальйони полку 
посунули ворожі танки.

Склалось критичне станови
ще, що загрожувало 
нам втратою зайня
тих раніше позицій 
біля залізниці, а стрі
лецький батальйон, 
який зів бій у селі 
Турії, був би відріза
ний від решти під
розділів полку, маю
чи в своєму тилу тан

ки противника.
Необхідно було затримати 

дії ворога, підтягнути свої під
розділи і закріпитися для від
биття атаки. Зупинити просу
вання танків взявся дев ятнад- 
цятирічний лейтенант, коман
дир стрілецького взводу Б. К. 
Ліпатов. Висунувши свою гар
мату на відкриту вогневу пози
цію, комсомолець вступив у 
двобій з ворожими танками. 
З перших пострілів пошкодже
ний один танк. Та бій триває. 
Навколо сміливців вибухи. Роз
бито щит гармати, розтроще- • 
но колесо. Падають убиті і по
ранені бійці обслуги. Але і 
в ворожі танки влучило кілька 
снарядів. Десятки ворожих 
солдат вбито. Біля прицілу 

гармати залишається тільки

Наш конкурс 
подвигу

====■//£ 

один командир. Смертельний Я 
поєдинок продовжується, ще 
кілька хвилин. Відвджниц ком
сомолець падас вбитим. Але й 
танки противника відходять в 
укриття. Цей короткий, але 
жорстокий бій дав можливість 
командиру полку відновити 
становище і закріпитись на цій 
ділянці, щоб потім перейти а 
рішучий' наступ за село Турію.

Відважно відбивали наваль
ні атаки ворожих танків арти
леристи 125-го полку під ко
мандуванням начальника арти
лерії полку майора М. М. Шес
такова. За цей подвиг лейте
нант Б. К. Ліпатов був посмерт
но нагороджений орденом 
Червоного Прапора,

Полк поховав свого юного 
героя біля залізниці, де він вів 
двобій з ворожими танками.

В день Перемоги 1974 року 
учасники зустрічі ветеранів 
дивізії установили обеліск на 
місці поховання Ліпатова. Зав
жди біля могили лежать свіжі 
квіти...

Пам’ятники і обеліски на
стійно кличуть живих берегти 
мир, який дорогою ціною за 
воювали воїни-визволителі.

О. МІРОШНИЧЕНКО, 
старшин сержант запасу, 
колишній помічник ко
мандира взводу полкової 
розвідки 125-го стрілець
кого полку, член ради 
ветеранів 6-ї стрілецької

- дивізії, інженер. І
м. Новоукраїнка.

комсомольський, 
ОПЕРАТИВНИЙ

В місті Олександрії відбувся обласний семінар 
командирів комсомольських оперативних загонів. Не 
випадково центр шахтарського краю став місцем 
проведення обласного семінару. Далеко за межами 
області відомі успіхи Олександрійського міського 
комсомольського оперативного загону по поперед
женню правопорушень серед молоді та боротьбі з 
правопорушниками.

Перед учасниками семінару виступив другий сек
ретар обкому комсомолу Анатолій Новнцький з до
повіддю «Про роботу комсомольських оперативних 
загонів області та завдання, які стоять перед ними».

Про форми, методи боротьби з правопорушеннями 
і попередження їх розповіли у своїх виступах заступ
ник начальника відділу УВС В. М. Янишевеький, 
старший помічник прокурора області А. Я. Саенко, 
старший інспектор у спразах неповнолітніх УВС 
В. О. Баранцев.

Досвідом організації роботи комсомольського опе
ративного загону поділилися перший секретар Олек
сандрійського міськкому комсомолу Олексій Скічко, 
заступник начальника Олександрійського МВВС під
полковник І. В. Белкін та командир оперативного за
гону Анатолій Бобко.

Учасники семінару відвідали штаб Олександрііі- 
-♦»кого оперативного загону, оглянули технічні засо
би, які використовуються під час чергування, доку
ментацію загону, а вечорами, після теоретичних за
нять, вони разом з олександрійськими оперативника
ми, ходили на чергування.

В останній день семінару члени бюро обкому ком
сомолу, перший секретар Олександрійського міськко
му комсомолу Олексій Скічко оголосив підсумки об
ласного огляду роботи комсомольських оперативних 
загонів. Перше місце зайняв Олександрійський, дру
ге — Бобринецький, третє — Новоукраїнський ком
сомольські оперативні загони. Переможці огляду бу
ли нагороджені перехідними вимпелами та грамота
ми обкому комсомолу. /

М. РОЗДЄЛЬСЬКИЙ,
• інструктор обкому комсомолу.

Думки, відгуки, рецензії

ВЧИТИСЬ У ВЕТЕРАНІВ
Нещодавно в локомо

тивному депо станції Зна
м'янка відбувся вечір- 
вогник молодого маши
ніста. Організували його 
комітет комсомолу разом 
3 профмісцевкомом. Ве- 
лІР відбувся в приміщенні 
МОЛОДІЖНОГО клубу «Ро
весник». Серед почесних 
гостей були ветерани пра- 

наставники: Герой Со
ціалістичної Праці Г. С. 
"икунов, машиніст елек
тровоза кавалер ордена 
- -ніна М. Самохін. Кад- 
р,гі робітники звернулм- 

_ я До мпплпиї чапіанич-

ників з напутнім словом. 
Від імені молодої робіт
ничої зміни виступив 
громадський машиніст —• 
інструктор комсомоль
сько-молодіжної коло
ни імені XXIV з їзду 
КПРС Л. Савін. Молодь за
вірила ветеранів у тому, 
що буде гідно продовжу
вати бойові та трудові 
традиції старшого поко
ління.

А. КРИЧУН, 
секретар комсомоль
ської організації Зна- 
м’янського локомо
тивного депо.

’»»ИСТЬЦТВО починається з анкедеп- 
ни речі із автоматизму сприйнят

тя», — ці слова В. Шклонського в певній 
мірі пояснюють, на мій погляд, успіх 
фільм» студії імені О. Довженка «В Gift 
ідуть тільки «старики».

Пам'ятаєте у П. Когана:
«Они нас выдумывают мудрых,
Мы будем строги и прямы, 
Они прикрасят и припудрят, 
И всс-таки

пробьемся мы!»,
В стрічці Леоніда Викова, руйнуючи 

існуючий стереотип героїв війни, на 
екрані ожили хлопчаки 4І-го року з 
усією своєю людською неповторністю. 
Завдяки чому виникав цс довірливе від
чуття, що вони були саме такими, як у 
фільмі?

«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли не долюбив, 
Не докурив последней папиросы».

Складаючись з коротких взаємопов’я
заних між собою епізодів, драматургічні 
основа фільму «В бій ідуть тільки «ста
рики» відзначається простотою й ціліс
ністю. В перепопіді сюжет картини бага
то втрачає, бо зникають нюанси, що 
створююсь особливість її сприйняття, 
Розповідь про приїзд курсантів «при
скореного» випуску в авіаполк, про їх 
знайомство з війною, насичена внутріш
нім драматизмом, наповнена деталями 
людських стосунків, що відразу завойо
вують наші симпатії і увагу. Внутрішнє 
життя картини — це змужніння «жовта- 
ротиків», розуміння, що приходить з 
КОЖНОЮ НОВОЮ смертю, мудрості життя — 
«війна справа «проходища, а музика 
вічна». Як і на початку, з кінці фільму, 
в полк знову приїжджає юне поповнен
ня, і їм, теперішнім «жовторотнкам», до
ведеться стати «стариками». Та "між ци
ми двома приїздами творці стрічки від
крили нам дещо більше, ніж простий 
перелік подій. Цьому сприяв те, що 
окрім прямого, суто оповідального зна
чення, атмосфера фільму несе додаткову 
емоційну інформацію, де безліч відтін
ків — гумор, кепкування, посмішка, 
серйозність завдань, вимогливість, рап
тове утепління ділового тону, народжен
ня почуття відповідальності. Так, в пеза- 
кіиченій фразі Ромео: «Я не знаю, який 
подвиг здійснимо ми, але те, що ця дів
чинка на війні...» він розкрився більше, 
ніж Інколи розкривається в багатослів
них монологах. Це й характеристика Ро
мео, його, можливо, першого до кінця 
осмислення нелюдяності війни, її невпга- 
даної жорстокості. І новим звучанням 
розкриється ного кохання до Маті, в 
якому рицарська чистота і мужність в 
чомусь слане докором нинішнім «спро
щеним» стосункам, і чомусь спливе в 
пам'яті назва попереднього фільму 
J1. Бикова під такою хорошою назвою 
«Де ви, лицарі?».

Таких прикладів, де епізод чи фраза 
важливі своїм внутрішнім змістом, мож
на навести багато. Можливо, іі секрет 
стрічки Бикова в тому, що вона позбав
лена прямолінійності, властивої багатьом 
фільмам про війну. Поважаючи нашу 
глядацьку тямущість, режисер престо, 
дохідливо розповідає нам про труднощі 
війни через втомлений погляд, краплини 
поту, змоклі (Імиастьорки. І все цс в 
жартом, бадьоро, без пози. В цьому ве
лика правда фільму, котра прикопує ува
гу, приносить довіру й любов глядача.

Художні засоби і прийоми застосовані 
режисером, продумано точно й доречно. 
Так, ритм ' стрічки підкорено ритмам 
життя воєнного аеродрому; зліт, посад
ка, короткий перепочинок, бойова триво
га, загибель маестро І його чудесні по
вернення, й знову бій. І зал, не встиг
нувши притихнути в трагічній тиші, зио-

ну зривається сміхом. В самому ритмі, 
в доречному короткому монтажі, що на
дає динамічність розповіді, нам пропону
ють відчути те, що було: І ціну перепо
чинку, і мужність людей, які віддають 
своє життя і вміють всім смертям назло 
радіти й сміятись. І по-новому відчуває
мо безцінність кожної людини, безпово- 
ротніті. втрат, по-новому відчуваємо, що 
такс війна.

При всій драматичності подій, протя
гом перегляду но залишає почуття ра
дості, тієї, котра буває під знайомства й 
спілкування з людьми, які сподобались 
відразу й назавжди. Дивлячись па Куз
нечика, Смаглявку, їх друзів, ми начеб
то знаємо про них набагато більше, ніж 
нам розказано. Можливо, Бііков їх о чо-

рідкісну здатність висвічувати добрим 
світлом всіх, хто поруч. Це здатність 
людей істинно мудрих, які мають дар 
повного розуміння іншої людини. Ма
естро, що так його зовуть за любов до 
музики, — і легендарний льотчик, і неза
перечний авторитет, і приклад для наслі
дування, Потрапити до нього в другу 
«співаючу» сскадриллю — бажання всіх 
новоприбулих. Пісні у фільмі — не тіль
ки емоційна розрядка льотчиків. В них 
почуття власної переваги над віяною, 
своєрідне презирство до неї. І хоч війна 
вривається в стрічку бойовими вильота
ми та загибеллю друзів, все ж вона па 
другому плані. Бо на першому — люди
на з її пісними, з її життям.

Звукова партитура картини ретельно 
продумана. Від неї

«БУДЕМО ЖИТИ!»
Ще раз про фільм
„Вбій ідуть лише „старики“

мусь осучаснив, тим ближчі й зрозумі- 
ліші вони нам. Заслуга акторів у тому, 
що, створюючи певні конкретні характе
ри, вони стали для пас узагальненням 
свого покоління. Щирість і відкритість, 
безпосередність й задьористість — акто
ри Сергій Іванов, Рустам Сагдуллаєв, 
Сергій Підгоринй, Володимир Тамашко 
та всі Інші своєю принадністю додають 
стрічці ще більше чарівності. В основно
му це випускники й студенти Київського 
інституту театрального мистецтва імені 
1. Карпснка-Карого. Вони досяглії біль
шого, ніж просто достовірності чи неви
мушеності поведінки. Відбулось своє
рідне розкриття їх творчих можливостей, 
їх акторських особливостей. Зокрема, 
Кузнсчик у виконанні С. Іванова цікавий 
своєю людською складністю, неординар- 
пістю. Безсумнівно, багато що йде під 
особистості наймолодшого актора. Але 
іце більше від особистості Л. Бикова — 
режисера, що зумів зібрати цікавий ак
торський ансамбль, я, головне, допоміг 
розкритись молодим акторам. Безсумнів
на 1 його акторська заслуга. Образ гвар
дії капітана О. Титарепка — цс пс тіль
ки образ людини, що має безліч пози
тивних якостей, а й людини, котра має

спрацьовує наша 
уява, асоціації — зо
зуля, зозуля, скільки 
їм жити? — і в під
сумку сплав зорово
го й слухового ряду 
народжує образи і 
повітряних боїв, і 
героїзму . льотчиків. 
Пам’ятаєте піснн\ 
Сергія Скворцова? 1 
хронікальні кадри, 
іцо органічно вхо
дять в художню тка
нину фільму, завдя

ки створеній и певному стилі роботи 
оператора В. Войтенка. Пам'ятаєте діп- 
чину-санігарну, що під слова пісні «Ніч 
яка місячна» виносні ь пораненого з по
ля бою. 1 тс щемливе почуття, що на
роджується від сплаву цих кадрів і слів 
пісні, що переросте ПОТІМ в біль від 
смерті Сергія, від його останніх пере
можних сліп: «Будемо жити!».

Герої стрічки — юнаки сорок першого 
року і стають у фільмі «В бій ідуть тіль
ки «старики» тим основним, що привер
тає нашу увагу. У фільмі відкриття лю
дини воєнного покоління, відкриття П 
вну'рішнього стану і настрою, шо за сво
єю чистотою і світлістю, багато в чому 
споріднене тому, яке живе у фронтових 
рядках поезій [І. Коїана, С. Гудзепка, 
М. Майорова:

«Мир, как окно для воздуха распахнут, 
Он нами пройден, пройден до конца, 
И хорошо, что руки наши пахнут 
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы нс давили память годы, 
Нас не забудут потому довск, 
Что, всей планете делая погоду. 
.Мы а плоть одели слово «Человек!»,

Т. МИРГОРОДСЬКА,
N. Кіровоград.
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ШКОЛА 
В СТАНІ 
О Б Л О Г И

Новими расовими су
тичками почався шостий 
тиждень навчального ро
ку в Бостоні, де місцеві 
расисти чинять всілякий 
опір здійсненню спіль
ного навчання білих І 
негритянських школярів.

Багато шкіл у південному 
Бостоні в ці дні по суті пе- 
рсбу лають в стані облоги.

Вулиці міста, як і раніше, 
патрулюють загони націо
нальної гвардії. На стінах 
буднії к Гй і па асфальті з’яв
ляються написи з расист
ським закликом «Влада бі
лим». Ф. Сарджент, губер
натор штату Массачусетс, де 
знаходиться Бостон, визнав, 
що найближчим часом об
становка в місті навряд чи 
поліпшиться.

Газета «Дейлі уорлд» 
звертає увагу на те, що 
в Бостон для підтримки 
місцевої реакції з різ
них штатів прибули 
ку-клукс-кланівські бач-

ймммжмм ТАРС

ДИ, МОЛОДЧИКИ 3 «НйЦІО- 

нал-соціалістичної пар
тії білих». У зборищах 
расистів беруть участь 
ультра з профашистсько
го «товариства Джона 
Берна». Вчора регіональ
не відділення союзу мо
лодих робітників за виз
волення, американсько
го комсомолу, прийняло 
заяву, в якій зазначає
ться, що події в Босто
ні —- це «загальнонаціо
нальна змова» расистів.

З МЕШШИНІ 
ЗАТРАТАМИ

«Роботу, яку викону
вали в минулому році 
трьома машинами, те
пер робити двома». Під 
таким девізом працює 
колектив одного з най
більших аграрно-про
мислових комплексів 

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунйчарсьиого, 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 8/

Болгарії «Тракія». Крім 
цього, трудівники комп
лексу вирішили зеконо
мити 20 процентів пали
ва і мастила.

Ініціатива колективу 
«Тракії» — лише один 
гриклад активної участі 
болгарських трудящих у 
масовому русі за еконо
мію сировини, матеріа
лів і палива. Особливого 
розмаху він досяг у сіль
ському господареві 
країни.

РАДЯНСЬКИЙ 
ТРАКТОР 
В МЕКС1ЦІ

Мексіканські селяни 
дають високу оцінку ра
дянському тракторові 
марки Т-25А1, який ос
таннім часом з'явився 
на полях країни. В од
ному з районів відбула
ся демонстрація роботи 
радянської машини. При
сутні — представники 
сільських общин, коопе
ративів, організацій при
ватних підприємців від
значили її чудові тех
нічні дані, універсаль
ність, високу продуктив
ність.

Я пості тракторів. що їх 
випускає Владимирський 
тракторний завод. приверну
ли увагу мексіканських про
мисловців. Уряд купип лі
цензію па їх виробництво в 
країні. Тепер один із запо
дів переобладнується ні і 
складання, а потім і вироб
ництво радянських трак
торів.

Туркота 
держаки

Урочиста церемонія 
відкриття нового «соціа
лістичного села» відбу
лася. в провінції Тіарет. 
Дайят Терфас — селище 
міського типу, збудова
не державою. На його 
території розмістилися 
пошта, торговельний 
центр, диспансер, Буди
нок культури, кінотеатр, 
стадіон, станція сільсько
господарської техніки, 
дитячий садок та інші 
споруди громадського 
користування. Це вже 
десяте таке село, ство
рене в Алжірі в рамках 
здійснюваної тепер у 
країні аграрної ре
форми.

З її сторінок ви дізнаєтесь про життя і діяль
ність комсомольців і молоді Кіровоградщини, 
республіки, нашої Батьківщини, своїх ровесників 
за рубежем. Основні рубрики газети: «Вітчизні 
— наш ударний труд», «Змагання — досягнення 
і проблеми», «Постамент шани «МК», «Технічна 
творчість молоді» — про трудове виховання мо
лоді, А також «Політичний гарт», «Увага: підлі
ток!», тематичні сторінки «Планета», «Вітрила» — 
для старшокласників, піонерська — «Бий, бара
бан!», для дівчат — «Степовичка», літературно- 
мистецький клуб «Грона», для допитливих — 
«Еврика», сатирична — «Макогонова юшка», на 
моральні теми — «Двое».

Передплатна цій» на рік — 2 крб. 4о коп.

Передплату приймають листоноші, понпові відділення 
та громадські риіновєіоджувачі преси.

БІЛЯ 4400 КЛУБІВ-ЧИТАЛЕНЬ Є ЗАРАЗ ЦЕНТРАМИ 
КУЛЬТУРНОГО /КИТГЯ БОЛГАРСЬКИХ МІСТ 1 СІЛ,

НА ФОТО: В СПОРТИВНІЙ СТУДІЇ ПОКАЗОВОГО 
КЛУБУ-ЧІІТАЛЬШ «ІСКР» В КАЗАІІЛІІКУ НАВЧАЄТЬСЯ 
Е0 ЮНАКІВ І ДІВЧАТ,

АГЕНТСТВО «СОФЇЯ-ПРЕСС».
Фото Л. МИХАЙЛОВА.

„Колос“-„Зірка“-0:0

Залишилось два тайми...
Наближається до кінця перший етап розн- 

грашу чемпіонату країни з футболу серед 
команд груп підготовки вищої, першої і дру
гої ліг класу «А» іа дитячих юнацьких спор
тивних шкіл відділів народної освіти. Перед
останню зустріч вихованці кіровоградської 
«Зірки» провели у Дніпропетровську з місце
вим «Локомотивом».

Перший тайм не приніс успіху жодній 
команді — 0:0. У другій половині господарі 
поля забили у ворота гостей один м’яч, який 
і вирішно долю поєдинку па ї.х користь.

Сьогодні, 5 листопада, Кіровограді!! у себе 
вдома проведуть останню календарну гру. їх 
суперниками будуть юні футболісти полтав
ського «Колосу».

Команди шостої зони другої ліги класу «А» 
закінчили важку дистанцію футбольного ма
рафону чемпіонату країни. Останній матч кі
ровоградська «Зірка» пропели в Полтаві з 
«Колосом». Як ми вже повідомляли, у пер
шому колі поєдинок цих су пери и ні н закінчив
ся з рахунком 3:1 на користь кіровоградцін. 
Звітна гра проходила я обопільних атаках, 
але за 90 хвилин м'яч ні разу так і не побу
вав у воротах. В результаті — нічия — 0:0.

«Зірка» закінчила сезон. Вона набрала 31 
очко. Забила у ворота, суперників 34 голи, а 
у спої пропустила — 46. Посіла 17 місце в 
турнірній таблиці своєї зони, а переможцями 
тут вийшли спортсмени мііко іаївського «Суд
нобудівника», .дні разом з харківським «Ме
талістом» та командою спортивного клубу з 
міста Чернігова продовжать боротьбу за пу
тівки до першої ліги.

В. ШАБАЛІН.

Вдень 5 листопада по тери
торії області і місту Кірово
граду передбачається мінлива 
хмарність, невеликий дощ. по 
місту без істотних опадів. Ві 
тер 'західний, ."—8 метрів на 
секунду. Температура повітря 
ію області 5—8. по місту 5—7 
градусів тепла. За даними Ук
раїнського бюро погоди 6-7 
жовтня очікується -значна 
хмарність, місцями опади, 
туман.

^’■■тиніии еоаи
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

Друкарня ім. Г. Ak Димитрова 
обласної о управління у справах нилнвіппітв, 

поліграфії І книжкової іоріівлі, 
м. КІрОВОірад пут Г піннії 2

.ВІВТОРОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.115 — 
Кольоропс телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Повніш. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.00 —
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «По
дія». (М). 11.15 — Попиті.
(К). 11.30 — Художній фільм 
«Вірність матері». (К). 12.55 — 
«Павлиські казни». (Кірово
град па Республіканське те
лебачення). 17.15 — «Па го
ловних напрямках п’ятиріч
ки». (К). 17.30 — Для дітей. 
«Театр «Ліхтарик». (К). IS.cn 
— «Робітниче селище». (Кіро- 
ііоград). 18.10 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Театр 
«Дзвіночок». (М). 18.30 —
«Країна передсвяткова». Те- 
леперегук переможців перед
жовтневого соціалістичного 
змагання. (ЛІ). 19.00 — Кольо
рове телебачення. Футбол. 
Кубок володарів кубка. «Ди
намо» (К) — «Еіііітоахт»
(Франкфурт). (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Все
союзний конкурс артистів 
естради. Заключний концерт. 
(М). 23.30 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Новини. (К). 11.30 — Худож
ній фільм «Вірність матері». 
(К). 12.55 — «Паплиські каз
ки». (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 15.30 — 
«Телевізійний документаль
ний фільм». (М). 16.00 — Кон
псрт учасників хуложііьої са
модіяльності. (М). 17.05 — Ко
льорове телебачення. «Дру
жіть. діти». Коннерт. (М). 
18.00 — «Реклама, оголошен
ня». 18.30 — «Великому Жовт
ню назустріч». Передсвяткова 
вахта шах і арів. (Донецьк). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — Концерт. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Сільськогосподар-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кпроііоі радскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. Ч 115 — 
Ранкова гімнастика. (Ю. 9.20
— Ноннин. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 19.00 —
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Ве
ликий приборкувач». (М). 
11.ПІ — Повний. (К). 11.27 —
Телепистава «Зоряний час». 
(К). 12.30 — «Піснями потні
ться земля». Конверт. (Дні
пропетровськ). 15.30 — Кольо
рове телебачення. «Твоочість 
юних». Концепт. (М). 10.00 — 
Телгнарнс. (М). 16.30 — Кон
церт класичної музики. (М). 
16.55 — Урочисте засідання, 
присвячене 57-іі річниці Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Святковий кон
псрт (М). 20.3Н — Футбол.
Кубок У ЕФА. «Дишімо» (МІ
— «Динамо» (Дрезден). 2-й
тайм. (М). 21.15 — Програма
«Час». IM). 21.45 — Ко.поро- 
пе телебачення. Телевізійний 
музичний фільм «Хорогод 
дружби». (М). 22.45 — Фут
бол. Кубок європейських чем
піонів. «Селтик» (Корк І — 
Ірландія — «Араоат» (Ере
ван). 2-й тайм. (Єреван). 23.30
— Почини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10 - 
Новини. (К). П.25 — Телеян- 
стапа «Зоряний час». (К).
12.30 — «Піснями повниться
земля». Кониерт /Дніпропет
ровськ). 16.40 — Паши афіша. 
(К). 16.45 — «Мелодії друж
би». (Львів). 17.30 — Для ді
тей. «Іскорка». (Донецьк). 
18.00 — Концерт. (К). 18.30 —
Урочисте засідання, присвяче
не 57-й річниці Великої Жопт- 
нсної соціалістичної револю
ції. Концерт. В перерві — 
«Подвигу — ЗО років». (К).
21.30 — Художній фільм «Са
лют. Маріє». 2-а серія. (К). 
22.35 — Програма «Чае». (М)
І В’чсо міиис).

ЧЕП1ВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.50 - 

Кольорове телебачення. Вій 
аькбвнй парад І демонстрація 
трудящих. присвячені 57-й 
річниці Великої Жоптиспої со
ціалістичної революції. Тран
сляція з Квасної плоті І пло
щі ім. С. М. Кірова. (Москва.

«прирлааііпи«

ЛИСТОПАД 
ЛИСТОМ СТЕЛИТЬ
В народі про листопад ка

жуть: вересневий онук, жовт
невий син — зимі батько рід
ний. Про листопад складено 
чимало прислів’їв та прика
зок: «Листопад стелить зем
лю листом, а грудень снігом», 
«Листопад — не лютий, проте, 
спитає, чи одягнений та взу
тий» .

Природа готується до зими. 
Ще кілька днів тому стояли 
мов золотом прикрашені пес
ни, а вже різнокольоровий ки
лим з листя вкриває щільно 
землю. Осінній вітер зриває 
розкішне вбрання з листяних 
дерев. Тільки сосни та ясеїш 
стоять о цій порі зеленими.

. Дуби, які не скинули своєчас
но листя, так і будуть стояти 
до самої весни: тоді у них 
настане іце один листопад. В 
народі помічено, що пізній 
листопад восени — на сувору 
затяжну зиму.

У тваринному світі теж ста
лися істотні зміни, борсуки 
остаточно підготувалися до 
зимівлі, але спати ще не за
лягають. Кожної ночі шаста
ють вони своїми мисливськими 
угіддями, збираючи все їстів
не: де нірку миші розгребе, а 
де пеньок старий розламає, я 
то вигрібає хробаків з-під лі
сової підстилки, чи збирає 
ягоди горобини навколо дере
ва. Хоч під шкірою товстий 
шар сала, та зима довга, а 
запасів борсуки майже не роб
лять, тому підкріпитися ніко
ли не завадить. В лісах чи пе
релісках бродять козулі н ло
сі. Зрідка шс можна почути, 
як репе сохатий, та шлюбні 
ігрища вже закінчилися. 
Самці козуль поскидали спої 
роги, а до зими в них вирос
туть невеликі ріжки.

Зайці, лисиці, куниці одя
гаються в теплі кожушки. За
кінчилося спокійне життя для 
диких тварин: почався мис
ливський сезон. Добре, що 
створено заповідники, заказ
ники. що заборонено полюва
ти в приміських зонах: все- 
таки шанси на врятування 
значно збільшуються. Пере
літні птахи вже віллегі.ті на 
південь. До нас же прибува
ють з півночі чечітки. тніг,уо: 
та інші птахи. В паролі в.гЙЫ-- і 
тили: снігур під вікном свис
тит:, — на відлигу. Гави вліт
ку кричали — па поні, взим
ку — на заметіль. Останні ге-- 

і си полетіли на південь — 
невдовзі чекайте сіргу.

ЛІ. ЛИТВИНОВ.

гькіїй тиждень». (К). 21.45 -- 
Художній фільм «Салют, Ма
ріє». 1-а серія. (К). 22.50 —
Вечірні новини. (К). 
бИІвиИ

Кіровоград). «Пісні щасливо
го дитинства». Концерт. (М). 
13.00 — «Ленін у Жовтні». 
Художній фільм. (М). 15.03 — 
Кольорове телебачення. «Па
ша адреса — Радянський Со
юз». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. «Жовтневий ви
хор». Поетична композиція. 
(М). 16.15 -- «Молоді». Ху
дожній фільм. ІМ). 17.45 — 
Програма мультфільміп. (М).
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Художній телефільм «Це
мент». І серія. (М). И.ф — 
Кольорове телебачення. «■Ра
дянський Союз очима зару
біжнії.': гостей». ІМ). ПІ.40 — 
«Вогні цирку». ІМ). 20.30 —> 
Кольорове телебачення. Ре
портаж про військовий парад 
і демонстрацію трудящих, 
присвячені 57-й річний! Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. ІМ). 22.00 — Кольо
рове телебачення. «Голубий 
вогник». (М). По закінченні — 
почини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.25 — 
«Здрастуй, свято». (К). 10.00— 
Кольорове телебачення. Вій
ськовий парад і демонстрація 
трудящих, присвячені 57-й 
річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Тран
сляція з Красної площі. Хре
щатика і площі ім. Кірова. 
(Київ, Кіровоград). 13.00 —
Програма передач. (К). 13.05—• 
ФҐльм-копперт, «Радій, земле 
рідна». /К). 14.15 — Художній 
Фільм «Людини з рушницею». 
(К). 15.45 — Котьоповс теле
бачення. Для дітей. «Сонеч
ко». (К). 10.45 — Конпсрт ра
дянської пісні. (Львів). 17.30 -- 
«Іптсрклуб». (К). 18.30* —
«Ниркова програма». (К). 
18.50 — «Спяткуе Радянська 
Україна». Спецвипуск програ
ми «Вісті». (К). 19.15 — «Пс 
розстанусь з комсомолом» • 
Концерт. (Вопошнловод 0«
20.15 — «На добраніч, дТОП».
(К). 20.30 — Кольорове іе іе- 
бачепия. Репортаж про вій
ськовий нарад і демонстрації 
трудящих. присвячені 57-й 
річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції- !М). 
22.00 — Художній фільм «Па
лія». (К). 23.30 — «Спяткуе
Радянська Україна». (К)

Ррпаитоп R ПОГРІБНИЙ.
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