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КНИГИ ЖИТТЄВОЇ МУДРОСТІ

степ, МПтнШ У Ш[
діОЯ зустріч із цілиною відСу- 
*’• лася 1972 року коли наш 
підрозділ прибув на збирання 
врожаю в Кокчетавську об
ласть. Тоді я був комсоргом ро
ти, яка працювала в радгоспі 
«Новонежинский» (нині рад 
госп імені Будьочного).

Тут ми познайомилися з Ге
роєм Соціалістичної Праці, пер/ 
июцілинникогл, «казахстан
ським Гіталовим» В. П. Хими- 
чем. І Василь Петрович розпо 
вії: нам про поції майже двад 
цптип’лтирічної давності... 1970 
рону бригада В. П. Химича, ко
лишнього випусннина Гайво- 
Г.онського профтехучилища, зі
брала по 22.9 центнера пшениці 
з гектара, що для умов казах
станських степів — рекорд. Ко
лектив було представлено до 
урядових нагород, а бригадир 
отримав з рук Л. І. Брежнєва 
Золоту Зірку Героя.

У дванадцятому розділі спога
дів Леонід Ілліч наводить циф
ри, що переконливо засвідчу-

ють величезну економічну до
цільність підняття цілини є 
Казахстан.. 6.1 мільярда карбс- 
ьанців чистого прибутну одер
жала держава до 1974 року. 
Приємно відчувати що й ти до
клав рук до цього.

Часто пригадуються наші ці
линні будні. Були вони для нас 
звичайними — трудовими. І не 
одне покоління цілинників зро
било все можливе, аби казах
станські степи сгали хлібороб
ським полем.

«Цілинна епопея на цій землі 
показала всьому світові нзй- 
Слагородніші моральні якості 
радянських людей» — пише у 
сгіоїх спогадах Л. І. Брежнсе. 
! я щасливий, шо побував на 
казахстанській цілині і, як всі, 
мив п турботами, а отже, тур
ботами держави.

С. КОЛЕСНИКОВ, 
фельдшер.

м. Кіровоград.

ТРЕТЬОМУ РОКУ П’ЯТИРІЧКИ—
УДАРНИЙ ФІНІШ!
ЇЛОЛГОСП «Перше трав- 

ня» здавна зажив со
бі слави в Маловисків- 
ському районі як госпо
дарство з високопродук
тивним тваринництвом. 
Успішно виконано плани 
продажу молока державі 
в перші два роки десятої 
п’ятирічки. На початку 
третього комсомольсько- 
молодіжний колектив Дру
гої молочнотоварної фер
ми (групкомсорг Валенти
на Махно) поставив собі 
за мету примножити тру
дові здобутки, а сам.е: до 
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дня 60-річчя Ленінського 
КОМСОААОЛу надоїти від ко
рови по 3100, а на кінець 
року — по 3300 кілогра/лів 
/лолока; 95 процентів про
дукції продати державі 
першим сортом; збере-ти 
весь /лолодняк; п'яти 
дояркам добитися підви
щення класності тощо. Б\- 
ло підписано договір на 
трудове суперництво з 
комсомольсько - молодіж
ним колективом МТФ 
№ 1, де групу спілчан очо
лює Валентина Єпішева.

І змагання розгорнуло
ся. Обидва колективи, по 
суті, на різних правах: од
накова кількість поголів’я 
корів, однакові раціони 
годівлі, умови праці — на 
обох фермах механізова
но роздачу кормів, при
бирання гною, діють авто
поїлки. Працездатність 
тваринників на обох фер
мах — теж висока — в ко
лективах переважає мо
лодь до 30 років.

По закінченні першо'о 
півріччя здавалося, що 
МТФ № 1 надійно вийшла 
вперед. Але минув місяць, 
другий, і стало ясно, що 
то ще ніяка не перемога. 
Бо друга ферма несподі
вано взяла круто вгору— 
надої зросли, а тоді три
валий час, аж до осені, ли
шалися набагато вищими, 
ніж на МТФ № 1. За під
сумками дев’яти місяців 
лідерство вже було за по
другами Валентини Махно. 
Напередодні 61-ї річниці 
Великого Жовтня ферму 
занесли на районну Дош
ку пошани — від корови 
тут одержали по 3200 кі
лограмів молока. Надій у 
суперників по змаганню 
нижчий на 65 кілограмів.

...Колгосп «Перше трав
ня» вже значно перевико
нав річне завдання, спра
вився з трирічним планом 

продажу молока державі. 
Тільки за десять місяців 
його продано 24 680 цент
нерів.

А чи це найбільше, що 
могли зробити тваринники 
господарства? Мабуть, ні. 
Бо на обох фермах спо
стерігається значна стро
катість надоїв по окремих 
групах тварин. Ось моло
да доярка Надія Макси
менко одержала 4753 кі
лограми молока від коро
ви, Валентина Єпішева — 
4359. Загалом по кол
госпу вже сім доярок пе

ревершили чотиритисячний 
рубіж (торік таких було 
одинадцять). Передбачає
ться, що на кінець року 
буде 4—5 п’ятитисячниць. 
І в той же час на обох 
фермах є тваринниці, які 
не надоїли й по 3000 кі
лограмів молока від коро
ви. А Клаза Тананайко з 
МТФ № 1 отримала тіль
ки по 2328 кілограмів. От
же, високих показників 
загалом по фермах дося
гають завдяки трудовим 
успіхам передових доярок.

Кілька років тому госпо
дарство придбало доїльні 
установки й апарати. Без 
належної підготовки тва
ринників, а головне — 
стада спробували запро
вадити механічне доїння. 
Та скоро й відмовились 
від нього — продуктив
ність тварин різко знизи
лася. Знову перейшли на 
ручне доїння, на цьому й 
заспокоїлись.

Та час не стоїть на міс
ці. Якщо кілька років то
му кадрів було вдосталь, 
то тепер, іноді, бувають 
такі випадки: захворіла 
доярка чи дитина у неї (в 
колективах же переважно 
молодь, молоді матері) — 
і тварини лишаються без 
догляду. Тоді подруги 
роздоюють групу всі ра
зом, бо підміну знайти 
стає дедалі важче.

Так, підміну знайти де
далі важче. Колгосп розбу
довується, індустріалізує
ться. Робочі руки потрібні 
скрізь. І коли вчасно не 
подбати про створення 
нормальних виробничих 
умов на фермах, то, ціл
ком можливо, й Злинку 
чекає те, що весь Світло- 
водський або Петрівський 
район у цілому — там на 
фермах дуже мало мо
лодих доярок.

Треба віддати належне 
колективам обох ферм — 
вони стабільні. Доярки 
йдуть звідси в основному 
у двох випадках: або в ■ 
декретну відпустку, або 
коли зовсім виїжджають 
із села (на жаль, і таке 
буває). Правда, Ганна Лу- 
піна пішла, було, на під
приємство (чоловік пере
конував: чого, мовляв,
так рано вставати тобі 
щодня та бігти на ферму? 
На підприємстві ж хоч із 
сьомої чи восьмої робо
чий день починається...), 
та через місяць поверну
лася у свій колектив, до 
подруг. Радісний факт, 
але поодинокий.

Керівники господарства 
погоджуються, що дарем
но заспокоюватись на до
сягнутих сьогодні успі
хах — ні висока зарплата, 
ні досить-таки солідні 
премії переможцям зма
гання поквартально (50,30 
карбованців) і о кінці ро- | 
ку (тут уже — 300, 250,
200 карбованців) не га
рантують повного забез
печення ферм кадрами 
тваринників. Треба йти в 
нсгу з часом, щоб удер
жувати молодь на селі. 
Тож планують у правлінні 
повернутися до механіч
ного доїнчя. На жаль, 
тільки планують. Конкоет- 
но ж поки що нічого для 
цього не роблять ні на 
першій, ні на другій мо
лочнотоварних фермах. 
Остсронь стоїть і комітет 
ко/лсомольської організа
ції колгоспу, рчолюваний 
Іваном Янчуком.

А як же із соціалістич
ними зобов’язаннями ко
лективу МІФ № 2? По ви
робництву продукції і де
яких інших пунктах тва
ринники подолали постав
лені перед собою рубежі. 
Будемо сподіватися, що 
вони переможуть і супер
ників у змаганні. А ось 
один з найголовніших 
пунктів, що стосується 
вже завтрашнього дня, 
лишився «в загоні» — 
п’ять доярок не ПІДВИЩИ
ЛИ своєї класності, бо во
ни ще навіть і не майстри 
машинного доїння...

Постанова партії та уря
ду про підвищення заку
півельних цін на сільсько
господарські продукти 
розкриває нові перспекти
ви для розвитку й зміц
нення колективних госпо
дарств. Щоб було кому 
виробляти продукцію ла
нів і ферм, треба постійно 
дбати про відповідні ви
робничі й побутові умови 
для людей, про впровад
ження нової техніки і пе1- 
редових методів праці.

Р. МАРЧЕНКО, ! 
спецкор «Молодого 
комунара».

Малодпсківськіиі район.

СУЗІР’Я 
ЗАВЗЯТИХ

Інакше їх не назвеш. Бо 
кожна з них — передова 
виробничниця. їх знають 
не тільки в цеху, ай на 
всьому заводі, на них рів
няються. ни/г.и гордяться. 
Про Галину Ступак, Надію 
Ломакіну, Поліну Бігун, 
Марину Артемошину та 
Ольгу Юсипей — токарів 
механічної дільниці меха
носкладального цеху N2 З 
заводу «Червона зірка» — 
не раз писали газети, їхні 
і/лена звучали по радіо, їх 
заносили на Дошки поша
ни, до Книги комсомоль
ської слави заводу.

/Аолоді ентузіасти тру 
дяться відмінно. Як зміна, 
так і півтори норми. Нині 
на їхньому трудовому ка
лендарі квітень 1979 року. 
Дівчата підтримали почин 
бригади формувальників 
ливарного цеху ковкого 
чавуну, очолюваної депу
татом Верховної ради 
СРСР В. І. Гетьманцем, і 
включилися у змагання за 
те, щоб до 1Ю-Ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна виконати свою п'яти
річку.

— Ми разом пішли о 
перший клас, разом закін
чили школу, — розповідає 
Галина Ступак про себе і 
сестру Надію. — А після

Шостий рік працює газоелектрозварником на Кіровоградському ремонтно-ме
ханічному заводі Укрремтресту комсомолець Володимир КСПОСОБ. В тому що 
його бригада (бригадир В БОНДАРЕНКО) дострокове виконала план третього року 
п’ятирічки, є і його заслуга. фото в грИБА

десятирічки—шосте пооф- 
техучилище. Ми завжди 
будемо вдячні нашому 
майстрові виробничого 
навчання Івану Устимсаи- 
чу Ліферу. Він зробив нас 
справжніми професіонала
ми Після закінчення учи
лища нас, чотирьох дівчат, 
направили сюди, в цех. 
Працювати стали за од- 
мим нарядом, хоча брига
ди ще не було сформова
но А коли виникла думка 
організувати комсомоль
сько-молодіжний колек
тив, дівчата обрали брига
диром мене.

Тепер бригада Галини 
Ступак носить високе 
звання колективу кому
ністичної праці імені Оле
га Кошового. Поліна Бі
гун, Оля Юсипей і сама 
Галина стали молодими 
комуністками. Першу з 
них обрали членом парт- 
кому заводу і делегатом 
XIX обласної партійної 
конференції.

Рішення липневого (1978 
року) Пленуму ЦК КЛРС 
молоді виробничниці, як і 
всі червонозорівці, сприй
няли як свою кровну спра
ву. Дати Батьківщині біль
ше добротних сівалок! — 
під таким девізом трудя
ться вони. Трудяться вмі
ло, красиво, творчо.

В. МАКСИМЕНКО, 
працівник багатотп- 

_ рамної газети «Чер
вона зірка».

Ще зовсім недавно 
комсомолець Олексій Бу- 
ша стояв за прилавком 
магазину. В цьому нема 
нічого дисного Хіба мало 
юнаків вибрали професію 
працівника торгівлі? Та 
Олексієві здавалося, що 
він щось втратив чи чо
гось не знайшов. Не до 
душі була йому та робота. 
Хотілося чогось живішого 
щоб видно було резуль
тати праці. І він став доя
рем у колгоспі «Дружба» 
Олександрівського райо
ну. Став не відразу. Від
чув складність своєї ро-

ШЛЯХ
У ЖИТТІ

боти і почав наполегливо 
вчитись. Групи корів йому 
спершу не довірили, був 
підмінним. А коли Дора 
Цямрюк, Марія Дідух, 
Мотрона Швець навчили 
хлопця працювати як спід, 
тоді він і став справжнім 
доярем. До ювілею Ле
нінського комсомолу 
Олексій дав слоео одер
жати від кожної корови 
по 3150 кілограмів моло
ка, а надоїв уже майже 
по 3,5 тисячі кілограмів 
Його новий рубіж — чо
тири тисячі кілограмів 
продукції від корови. Він 
його візьме. Нині КОЖНР 
іваоина його групи дає 18 
і більше кілограмів моло 
ча. Це великий успіх. Та 
них надоїв не мають на
віть досвідчені доярки 
колгоспу, а Олексій гірз 
цює у тваринництві всьо
го близько двох років.

У комсомольця все ще 
попереду, і як добре. Ш- 
він знайшов-таки свій 
шлях у житті.

В. ІВАНОВ.
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До 325-річчя 
возз’єднання 
України з Росією

НАВІКИ
РАЗОМ

Після прийняття Цент
ральним Комітего/л Ком
партії України постанови 
«Про організаційно-полі
тичні заходи по підготов
ці і святкуванню 325-річчя 
возз’єднання України з 
Росією» дитячі бібліотеки 
області почали підготов
ку до відзначення важли
вої події не ТІЛЬКИ В житті 
українського народу, а й 
усіх народіз-бретів СРСР. 
Так, Онуфріївська район
на бібліотека для дітей, 
якою зааідує Людмила 
Олександрівна Ссмигран, 
оформила викладку книг 
під назвою «Слово про 
Україну». Відкривається 
вона цитатою з вірша 
8. Сосюри «Україна»:

Між братніх народів 
ти квітнеш, як сад, ' 

Моя Україно, край 
радісний Рад, 

Сестра волелюбна 
носії, 

Краса для душі
і для серця й очей, 

У ленінській дружбі •> 
орлиних морен, 

Що ВТІЛЮЮТЬ В труд ! 
свої мри.

Читачам пропонують 
тритомник Івана Ле «Бог

дан Хмельницький», роман 
нашого земляка Натана 
Рибака «Переяславська Ра
да», історичні та художні 
твори про долю україн
ського народу, г.ро Украї
ну радянську. Книги про 
розквіт нашої республіки 
з сузір'ї республік-сестер 
рекомендує старшоклас
никам список літератури 
«Україна сьогодні».

Ціказі матеріали з істо
рії України зібрано в кар
тотеці газетно-журналь
них статей під рубрикою 
«До 325-річчя возз'єднан
ня України з Росією». Во
ни допомагають школя
рам у підготовці до уро
ків історії, літератури, у 
проведенні цікавих політ- 
інформацій та засідань 
КІДу, створеного при біб
ліотеці. Заклад готує та
кож день інформації «На
віки разом».

Підготовка до відзна
чення 325-річчя возз'єд
нання України з Росією 
сприяє вихованню дітей 
патріотами - інтернаціона- Я
лісгами.

О. ШУГАЄВА. І
зав. відділом обласної Я
дитячої бібліотеки іме- |
ні А. П. Гайдара.

НОВА 
СІВАЛКА

Важливою суміжного 
«спеціальністю» наділено 
на заводі сільськогоспо
дарських машин «Червона 
зірка» нову зернотукову 
сівалку СЗО-3,6. Крім зви
чайної операції — рядко
вої сівби, вона ще й ре
монтує ушкоджені посіви. 
Однодисковий ' сошник 
добре заглиблюється в 
ущільнену землю, що дає 
можливість підсівати зрід
жені сходи без поперед
ньої підготовки грунту. 
Широкозахватним агрега
том з чотирьох таких ма
шин енергонасиченим 
трактором Т-150 або К-701 
один механізатор засіває 
до шістнадцяти гектарів 
поля на годину.

Першу партію нової 
продукції відправлено 
сьогодні господарствам 
України.

У листах до редакції, на зустрічах із журналістами 
газети читачі не раз просили нас розповісти про 
людину досить поширеної, цікавої і снромної про
фесії — бібліотекаря. Ми врахували ці просьби От
же, знайомтеся: завідуюча Павлиською сільською 
бібліотекою Онуфріївського району В. П. Сухомли
нова. Двадцять чотири роки вже пропрацювала Ва
лентина Павлівна на ниві культури, нуди направив 
її після закінчення десятирічки комсомол. Та, незва
жаючи на чималий трудовий стаж, В. П. Сухомлино
ва зберегла у своєму серці комсомольське завзяття.

О МОЛОДУ Валентині не 
*"* щастило: тяжко хво
ріла, перенесла склад
ну операцію. Та'есе ж на
дія прилилась у дівочому 
серці і перемогла. П’ян
кою була та радість пере
моги над недугою. Навіть 
зовы дівчина змінилась, 
очі світилися великим не
прихованим щастям.

Дівчина багато читала. 
Вона ще не встигла збаг
нути, що в книгах, у робо
ті з ними — її доля...

І як приємно гортати в 
пам’яті сторінки моло
дості!

Ось 
жена, 
мом 
ться. — зайти чи ні? Кіль
ка днів як приїхала з Пол
тави, де їй не вдалося 
вступити до педінституту.

Повернулася до Онуф
ріївни розгубленою. Хтось 
підказав, щоб зайшла до 
райкому комсомолу, там, 
мовляв, допоможуть улаш
туватися на роботу.

З райкому Валентина 
Довгопол вилетіла, моз на 
крилах. У правиці дівчина 
міцно тримала путівку 
райкол\у до Мар’їзки — її 
призначили на посаду біб
ліотекаря. Було то в п’ят
десятих роках. А потім... 
ДВЕРІ прочинилися. Го

лова виконкому Кам- 
бурліїзської сільської Ра
ди Ф. Є. Курьонков віді
рвав очі від паперів:

— А, це ти, Валентино? 
Заходь! Знозу агітувати 
прийшла? Не віддам я тобі 
кабінету, забудь про це.

Худорляве дівча у две
рях зберігало незалежний 
вигляд. Все-таки секретар 
комсомольської органі
зації.

— Ні, я в іншій справі... 
ГАи вирішили бал-маска- 
рад улаштувати. Під Но
вий рік... Клуб самі еідре- 
/лонтусмо. Би нічого не 
думайте,—перехопила по
смішку голови виконко
му. — Дівчата вже глину 
місять. Підмажемо, побп 
лимо...

— Хто це «ми»?
— Як хто? Комсомольці!
— А від мене що хо

чеш?
— Та, — зам’ялася рап

том дівчина, потім, нава
жившись, випалила скоро
мовкою: — Коней ваших 
виїзних дайте. В район 
з’їздимо, фарби, паперу, 
клею-треба для маскарад
них костюмів, іграшок...

Федір Єгорович посер
йознішав. Новий секретар 
комсомольської організа
ції йому починала подо
батись. Двері бібліотеки, 
що, як і сільська Рада, 
розміщалася тоді в хаті 
колишнього камбурліїв- 
ського куркуля, були на
проти дверей кабінету го
лови. Тому Курьонков 
щодня міг спостерігати за 
роботою новенької біб
ліотекарки. Минув якийсь 
час, і вона, додивившись, 
що кабінет у Федора Єго- 
розича більший, ніж кім
ната, відведена під біб- 
бліотеку, взялася агітува
ти голову виконкому на 
обмін.

— У вас і людей менше 
буває, ніж у мене, — ще
бетала напівжартома. — 
Сесії все одно в клубі 
проводите. А у мене кни
ги, розумієте, книги!—ви
махувала задерикувато 
піднятим догори вказів
ним пальцем перед очима 
Курьонкова. — І з кожним 
тижнем їх буде більше й 
більше... Куди діватиму?

Дівчина мала рацію. З 
перших днів узялася за 
поповнення фонду бібліо
теки. їздила в районний 

гона, трохи стриво- 
стоіть перед райко- 
комсомолу, вагає-'

центр, наполягала, проси
ла і поверталася радісна: 
дістала нові книги...

Голова ви тонкому, зга
давши про це, якось по- 
іншому глянув на Валенти
ну. Така не відступить, ко- 

-ли йдеться про інших, про 
колектив, комсомольців, 
молодь. І це Курьонкову 
сподобалось. Він навіть не 
заперечив.

— Дам я тобі коней. 
Для справи доброї не 
жаль...

— Аз бібліотекою ж 
відчуваючи,

-чисько!.. Гаразд, я поду
маю...

...Сценарій для новоріч
ного балу-маскараду Ва
лентина писала з комсо
мольцями, вже переселив
шись у простору кімна
ту — колишній кабінет го
лови виконкому сільради. 
Тут 
ідеї 
вікторин, 
влаштовувала невгамовна 
ватажок колгоспної ком
сомоли.

* *
— А чому, зласне, 

заочний

же народжувались 
численних вечор^в, 

дискусій, які

*
на 

відділ? — пере
питав сестру Анатолій. — 
Може, це й краще, що за 
конкурсом не пройшла. 
Хто ж так робить? Диплом 
слід було пред’явити, а не 
атестат зрілості!

Валентина й сама до 
кінця не зрозуміла, як ви
йшло, що вона спочатку 
вирішила навчатись у Ки
ївському інституті культу
ри заочно. І навіщо за
мість диплома про закін
чення Олександрійського 
культосвітнього училища 
здала приймальній комісії 
атестат зрілості? А вже ви
падок, що стався на екза
мені, і поготів прикрий. 
Подрузі допомогла напи
сати твір, а свій із чисто
вика переписати до кінця 
так і не встигла...

Отож довелося почина
ти все спочатку, щоб зго
дом стати студенткою 
Харківського філіалу Ки
ївського інституту куль
тури.

...Майже чверть століття 
В. П. Сухомлинова віддала 
вже бібліотечній роботі.

«Як зайду в книгозбір
ню, про все ззбуваю. Ро
бочий день закінчується, 

а додому йги не хочеться. 
Іноді загляне хтось пізно 
ввечері;

— Ви одна? — спитає.
— Одна, — відпозім.
— І не скучно?
Дивні люди. Чи можна 

скучати серед книг? Це 
назіть звучить неприрод
но!» — скаже вона мені на 
двадцять п’ятому році ро
боти. Справді, коли пере
ступаєш поріг Павлиської 
бібліотеки, то перехоплює 
подих. По-перше, Е , 
досить-таки солідна кіль
кість книг — понад 25 ти
сяч примірників. 2163 чи
тачам є що вибрати. По- 
друге, всюди бачиться ру
ка справжніх господаріз, 
великих любителів літера
тури. Бачиться по кумед
них саморобках, виготов
лених малятами з гургхз 
«Юні друзі книги» і дбай

ливо розставлених на по
лицях книжкової шафи; 
по барвистому розмаїттю 
32-х тематичних виставок, 
стендів з добором книг з 
найактуальніших питань 
сучасності; по альбомах, 
де дбайливо зібрано по 
темах найрізноманітніші 
матеріали; по тому, як 
часто приїздять у Павлиш 
по досвід роботи, я;< охо
че їдуть сюди на практи
ку учні Олександрійського 
культосвітнього училища; 
по непустуючому читаль
ному залу бібліотеки; по... 
Та все зроблене колекти
вом, який очолює 
Сухомлинова, навіть 
лічити важко.

Гортаю альбом 
відбувається в Китаї». Сто
рінка за сторінкою. Сотні 
вирізок, дбайливо наклеє
них у хронологічному по
рядку. Матеріали за остан
ні два роки. Який іще кра
щий посібник придумаєш 
для лекторз, що готує ма
теріал про становище в 
КНР?!

«До питанн? про права 
людини», «Космос», «Бог і 
вічність у світі», 
людина», «Будь 
людино!» — це 
ремих з кількох 
темзтичних альбомів, ство
рених працівниками Паз- 
лиської бібліотеки на до
помогу читачам, що го
туються до політзаиять,

В. П. 
пере

«Що

«Рег.і'ія і 
щаслива, 

назви ок- 
дееятчіа

лекцій чи бесід практично 
на будь-яку тему.

Якщо не відшукаєш по
трібного в альбомах,трійного в альбомах, до 
твоїх послуг 92 тематичні 
добірки літератури виступ
лено на полицях у трьох 
залах бібліотеки. Тематику 
виставок, добірок регуляр
но, за велінням часу змі- 

деякі з них: 
кличеш, 
квиток», 

спосіб

нюють. Ось 
«Ти на подвиг 
комсомольський 

... .....  «Наш, радянський 
вражає життя», «Конституція роз

винутого соціалізму», «Г.ро 
те, що пам’ятне без сліз», 
«Пісня наша, доля наша», 
«Слово художньої празДи 
про релігію», «Письменни- 
ки-земляки», «Наш рідний 
край...» Коли врахувати, 
що подібні книжкові ви
ставки готували й напере
додні нового навчального 
року з системі ПОЛІТОСВІТИ,

ама 
секретар 
сільської 

пролл- 
депутат

то стане зрозумілим, як 
знадобились вони і слуха
чам, і пропагандистам.

їхні турботи 3. П. Су- 
хомлиновіи близькі й зро
зумілі. Адже са.иа ось 
уже кілька років 
територіальної 
паргорганізації, 
іандист... А ще 
сільради, член методичної 
ради з питань політосвіт 
Звичайно, сухий перелік 
громадських доручень не 
може претендувати на ви
черпність розповіді про 
роботу Валентини Павлів
ни, але й він говорить про 
дещо. Наприклад, про те, 
що для жителів Пазллша 
Сухомлинова потрібна не 
тільки як бібліотекар, а й 
просто як людина. А це 
велике щастя — бути по
трібним, бути корисним. 
ДАЙ сидимо з Валенги- 
’ ною Павлівною в за
тишному залі 
бібліотеки й ведемо 
квапну розмову про 
боту бібліотекаря.

— Тоді а Мар ївці, — 
згадує 8. П. Сухомлино
ва, — моєї десятирічки, 
здавалося, цілком виста
чало для діла. Час був ін
ший, більшість мала семи
річну освіту. Тепер у мене 
24 роки стажу, училище, 
інститут за плечима, бага
то книг перечитала, а від
чуваю потребу вчитися. З 
радістю буваю на семіна
рах в Онуфріівці, в Кіро

сільської
не- 
ро-

вограді. Обмін ДОСВІ
ДОМ — як це багато дає! 
Пам’ятається республікан. 
ська нарада з Керчі. Скіль
ки задумок привезла звід, 
ти, з якими людьми по
знайомилась!..

Валентина Павлівна все 
життя ачиться. Бона роз
повідає про це, а мені 
згадується інше, те, про 
що я довідався раніше від 
її колег. Саме сюди, в 
Павлиш, викладачі Олек
сандрійського культосвіт
нього училища охоче на
правляють учнів на прак
тику до своєї колишньої 
випускниці. &о знають: їм 
тут не тільки прищепляч, 
любов до вибраної про
фесії, а й навчать бути 
людиною, жити для ін
ших.

В. П. Сухомлиновій та
ланить на хороших людей. 
Вона вміє роздмухати з 
них вогник творчості, вміє 
організувати здібності 
співробітника на користь 
іншим. Працювала колись 
у Павлиші Катерина Шулі
ка. Над усе любила по
езію. І зналася в ній доб
ре. Сухомлинова запропо
нувала їй згуртувати на
вколо себе любителів по
езії. І сама взялася за це. 
Так виник при бібліотеці 
літературний клуб «Чер
воні вітрила». Катерина 
Шуліка ямсе давно виїхала 
до Світловодська, поацює 
там завідуючою бібліоте
кою, а «Червоні вітрила» 
продовжують напинатись 
вітром ентузіазму юних 
літераторів та Валентини 
Павлівни.

її ентузіазму, працьови
тості, наполегливості мож
на по-доброму заздрити. 
Надто багато встигає вона 
зробити за день. Поради
ти школярам, що читати, 
дібрати разом з пропа
гандистом літературу для 
чергового політзанятп», 
допомогти студентові-за- 
очниковї швидше зорієн-< 
туватись у книжковому 
безмежжі та зосереди
тись на головному, домо
витися з учителем місце
вої школи А. Я. Рідченком 
Про фотографії до НОВО
ГО тематичного- альбома, 
побувати у виборців на 
дільниці, розробити мето
дичні поради для пропа
гандистів селища, проду
мати сценарій майбутньо
го вечора — зустрічі чи
тачів з ветеранами комсо
молу, підготуватись до 
проведення на базі біб
ліотеки чергового семіна
ру з проблем атеїзму, ви
значити, хто візьме участь 
у читацькій конференції, 
присвяченій творчості 
І. Микитенка... І це ще не 
всё. Одна лиш робо’а 
секретарем сільської те
риторіальної партійної ор
ганізації скільки часу й 
уваги вимагає!

Лишається тільки диву
ватися, коли оця привітна 
жінка з добрими, розум
ними очима встигає в<_е 
зробити...

Мимоволі доходиш ви
сновку: якщо людина ви
брала собі роботу, яка їй 
подобається, знайшла се
бе в ній, тоді вона може 
досягти, здається, навіть 
неможливого.

Не легко торувався жит
тєвий шлях Валентини Пав
лівни Сухомлиновой Не 
завжди був устелений він 
трояндами, і терни трап
лялися та колючки. Але 
була в житті мета. В бо
ротьбі за неї виробився 
справжній характер. Лю
дина знайшла своє місце 
а житті, місце, де вона 
приносить найбільше ко
ристі іншим.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Павлнш
Он у ф рі глейкого району.
НА ФОТО: в. П. СУХО

МЛИНОВА ДОПОМАЇАв 
ПРОПАГАНДИСТОВІ Д. Ф. 
НАПЛЄНКУ ПІДГОТУВАТИ 
СЯ ДО ЗАНЯТЬ
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краінн, 
дять тепер 
рн, буквально 
всі сторони життя __
нього Китаю. Цій мсті по 
суті підпорядковано всю 
їхню внутрішню економіч
ну політику. «Прискорене 
піднесення економіки», 
про яке твердять спаді«/ 
с.мці Мао, уявляється ци
ми не інакше, як на шля
хах нарощування воєнної 
могутності. Настанова Мао 
про «підготовку па випа
док війни» лишається ге
неральною лінією Пекша.

Природно, що така нолі- 
тнка лягає важким тяга
рем на плечі китайських 
трудящих. Адже військові 
асигнування поглинають 
понад 40 процентів дер
жавного бюджету КНР. 
Одначе пекінські лідери 
найменше думають про 
насущні інтереси широких 
мас китайського народу. 
Вони офіційно закликають 
трудящих «жити в біднос
ті», не приховуючи, що 
величезні кошти витра
чаються па воєнні погреби, 
замість того, щоб бути ви
користаними на підвищен
ня життєвого рівня насе
лення, на полегшення умов 
праці робі тинків та селян.

Ігнорування економічних 
законів соціалізму, запе
речення міжнародного до
свіду соціалістичного бу - 
дівшщтва. прагнення про
тиставити цьому досвідові 
свою китайську «модель» 
призвели до тяжких для 
Китаю економічних і соці
альних наслідків. Сьогодні 
КНР посідає приблизно 
100-е місце в світі по роз
мірах національного про
дукту на душу населення. 
За ге по обсягу воєнни х 
затрат Китай міцно вдер
жує одне з перших 
світі.

Жодне з питань 
щекня добробуту 
що хвилюють 
трудящих уже багато ро
ків, не дістало досі свого 
розв’язання. Рік тому в 
Пекіні було ухвалено уря
дову постанову про підви
щення заробітної плати 
робітникам та службов
цям «з найнижчими став
ками», До такої категорії 
трудящих належить май
же половина всіх робітни
ків та службовців Китаю, 
які одержують у серед
ньому близько 40 юанів на

ifАНДР. ЦЕП НЕ
ЗВИЧАЙНИЙ .МО
НУМЕНТ У ФОРМІ 
КОНТУРУ АФРИ
КАНСЬКОГО КОН
ТИНЕНТУ СПОРУД
ЖЕНО ПРИ ВИЇЗДІ 
З АЕРОПОРТУ ДАР 
ЕЛЬД-БЕПДА ПО
БЛИЗУ МІСТА АЛ
ЖИРА. ГЮГО СТВО
РИЛИ АЛЖИРСЬКІ 
СКУЛЬПТОРИ. АР
ХІТЕКТОРИ. РОБІТ
НИКИ. 

Фото АДН-- ТАРС.

місяць (1 юань — 45 копі
йок). Минуло, здавалося б, 
досить часу, але цього рі
шення так і не було реалі
зовано.

Запроваджена близько 
20 років тому тверда карт
кова система на продо
вольче зерно і ряд інших 
продуктів харчування та 
промислових товарів пер
шої потреби зберігається. 
За даними іноземної пре
си. місячна норма відп\с- 

евннпии па чоловіка 
не перевищує 250 грамів, 
олії — 150—200 грамів.
Іноземці, котрі побували в 
Шеньяні — великому про
мисловому центрі Північ
но-Східного Китаю, роз
повідають, що жителі цьо
го міста одержують на 
сім'ю близько фунта олії і 
приблизно 100 грамів цук
ру па місяць. Там по гало
нах розподіляють навіть 
сірники.

Тверда регламентація 
взагалі характерна для 
всіх сторін життя китай
ського трудівника. Робіт
ник не вільний пі у виборі 
професії, НІ V виборі МІСЦЯ 
роботи. Таким чином су
спільна праця в країні 
має значною мірою приму
совий характер. Різні об
меження характерні і для 
китайського побуту. Суво
ро обмежено, наприклад, 
витрату електроенергії для 
побутових потреб. У біль
шості глинобитних будин
ків столиці немає водо-

підви- проводу, каналізації, опц
ії арод у, 

китайських
леями.

Армія є головкою опо
рою нинішнього китайсько
го режиму. Тому військо
вослужбовці користуються 
різними привілеями, в 'то
му числі й щодо постачан
ня. За даними зарубіжної 
преси, місячний продоволь
чий пайок військовослуж
бовців рядового й молод
шого командного складу 
ІІВАК на 8—10 кілограмів 
перевищує те, що одержу
ють по карточках робіт
ники.

ЧОМУ СУМУЮТЬ
Подейкують, що деяких зло- 

діїв-рецидивістів, яні відоува- 
ють покарання у міланській 
в’язниці «Сан Вітгоре», раптом 
охопив сум. І все — через ка
пітальним ремонт Цієї в язниці, 
на -який італійські власті асиг‘ 
нували 200 мільйонів лір. При
чиною цього нерзового. стресу 
стало повідомлення, що згадані 
гроші вилучені з кошторису на 
капітальний ремонт картинної 
галереї Мілана, де зберігаються

РЕЦИДИВІСТИ 
нартини і фрески видатних 
майстрів Відродження — Тиціа 
на, Рафаеля та інших корифеїв 
світового мистецтва. Ні, не лю- 
Сов до творів мистецтва відда
них на поталу дощів і вітрів, 
викликає сльози на очах у ре
цидивістів. Просто вони Усві
домлюють своє похмуре 
бутнє: вийдеш з в’язниці, 
дасися красти черговим 
довр, а від нього — лише рама 
ноушкоджаною залишилась...

май- 
по- 
ше-

У Китаї не існує офіцій
них регулярних відпусток 
для робітників та служ
бовців. Лише частіші ро
бі і ннкіз дозволяються ко
роткочасні поїздки. З ЦІМ, 
щоб вони могли «відвідати 
родичів».

Значне відставання під
приємств КНР від про
мислових підприємств роз
винутих країн у технічно
му відношенні, дрібне кус
тарне виробництво, питома 
вага якого у валовій про
дукції багатьох галузей 
становить близько 50 про
центів, установлена на них 
по суті потогінна система 
праці — все це веде до 
великого числа нещасних 
випадків на виробництві. 
Західна преса повідомляє 
про відсутність належної 
охорони праці на китай
ських підприємствах.

Судячи з повідомлень 
----- ■' китайської преси, 

число людей у ба- 
містах і селах Ки- 
має роботи. Так,

самої 
значне 
га гьох 
таю не 
газета «Женьмінь жібао», 
торкаючись проблеми без
робіття, закликала брати 
приклад у боротьбі з ним 
з провінцій Гуандун і 
Шаньдун, де. за її даними, 
роботою забезпечені 81 — 
93 проценти працездатно
го населения. Отже, в ін
ших провінціях безробіття 
набрало ще більших роз
мірів. Причина такого ста
новища криється в застої, 
що охопив китайське на
родне господарство з часу 
відходу наприкінці 50чх 
років від соціалістичних 
методів управління еконо
мікою.

Понад 80 процентів на
селення Китаю проживає 
на селі. Доля сільських 
трудівників ще тяжча, ніж 
міського населення. Робо
чий тиждень у комунах 
офіційно встановлено в 65 
годин. Фактично ж люди 
працюють цілий рік від 
зорі до зорі. На селян по
кладено обтяжливі витра

ти по будівництву ШЛЯХІВ, 
дамб та інших іригаційних 
споруд, по утриманню 
шкіл, лікарень і т. д. 
віть у китайській 
можна зустріти деякі 
теріали, що свідчать 
тяжке становище 
ства. У провінції Сичуань, 
наприклад, де проживає 
90 мільйонів чоловік, до
ходи селян з 1974 по 1976 
рік скоротилися на 18 
процентів. У провінції Ань
хой воші зменшились по
рівняно з 1973 роком на 
20 процентів.

У травні поточного року 
газета «Женьмінь жібао» 
проголосила закінчення 
«ери, коли мільйони квалі
фікованих технічних спе
ціалістів виконували робо
ту, що не відповідає їхній 
професійній підготовці». 
ІІс від хорошого життя 
народився цей заклик. Ба
гатьох висококваліфікова
них спеціалістів, котрі ко
лись дістали освіту в 
СРСР та інших соціаліс
тичних країнах, іще в 60-х 
роках було усунуто шд 
роботи за спеціальністю і 
відправлено в иайглухіші 
місця — па «перевихован
ня». Утиски і репресії об
рушились па багатьох спе
ціалістів і в часи «куль
турної революції». Безлад
дя а управлінні багатьма 
промисловим її підприєм
ствами. що створилося в 
результаті, досі но усуну
то. Некомпетентність кад
рів, за визнанням самих 
китайських газет, до цього 
часу відчувається дуже 
часто.

Через те, що воєнні го 
тувашія з’їдають велику 
частину китайського бюд
жету, на освіту та охорону 
здоров’я витрачаються мі
зерні койїти. Не випадково 
но цих показниках 
посідає 
місць у

одно 
світі.

цього мільйони 
не тільки па 
місті — продовжують ли
шатися неписьменними.

Таким чином, соціаліс
тичні завоювання китай
ських трудящих.ОПИНИЛИСЯ 
під загрозою ліквідації, 
їхні насущні соціально- 
економічні потреби дедалі 
більшою мірою принося
ться на вівтар мілітариза
ції, приносяться в жертву 
пекінській політиці гегемо
нізму.

В. ХАРЬКОВ.У БОРОТЬБІ З СТИХІЮ
ХАНОЙ. (ТАРС). «Мо

лоде покоління краї
ни — на боротьбу з сти
хією!». Під таким деві
зом Центральний Комі
тет Спілки комуністич
ної молоді Хо Ші Міна 
розгорнув рух боротьби 
за подолання наслідків 
стихійних лих, яких за
знав недавно В’єтнам,— 
тайфунів і небувалої за 
багато десятиріч повені 
в центральних і півден
них районах країни. На 
заклик комсомолу удар
ні молодіжні загони ви
рушають у райони сти
хійних лих. Перші такі 
загони створено в пів
нічній провінції Нгє- 
тінь. Молоді будівельни
ки ремонтують шляхи, 
мости, іригаційні спору
ди. Молодь збудувала і 
відремонтувала понад 
5 тисяч будинків, більш 
як б тисяч класних 
приміщень.

Молодь нашої країни, 
говорить секретар ЦК 
СКМ Ле Тхань Дао, 
сповнена рішимості ра
зом з усім народом 
своєю працею ліквіду
вати шноду, заподіяну 
стихією. 8 цій боротьбі 
нам величезну допомо
гу подають наші бойові 
друзі — спілки молоді 
братніх соціалістичних 
нраїн. Нам було особ
ливо приємно дістати 
допомогу від ВЛКСМ у 
день славного ювілею 
Ленінського комсомолу,-

У дні, важкі для бать
ківщини, ще більше міц
ніє згуртованість в’єт
намської молоді. За ос
танні тижні в ког.ісомо- 
лію В’єтнаму влився 
новий великий загін 
бойового поповнення.
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ОБЕРЕЖНО:
ЦРУ!

З пінна номера на деся
тому поверсі нью-їюрк- 
ського готелю «Статлер- 
ХІЛТОП" викинувся чоловік. 
Прибулі на місце приго
ди поліцаї лише зафіксу
вали його смерть, відзна
чившії, що самогубцем 
був якийсь Френк Олсон, 
в і лы і о н а її м а н н й службо
вець з військової бази 
Пентагону у Форт-Детрі- 
ку (штат Мерілеид). Цс 
було давно, ще в листопа
ді 1953 року. У відповід
них документах написали, 
що він, мовляв, хворів 
«шизофренією». І тільки 
зовсім недавно з'ясувала
ся справжня причина, яка 
спонукала доктора Ф. О.т 
сока, біолога по професії, 
викинутися з вікна.

Колишній військово
службовець, житель Ок
ленда (штат Каліфорнія) 
Джеймс Торнуелл живий, 
але піком’, не побажає та
кого існування. Він був 
демобілізований з амери
канської армії понад 17 
років тому через стан здо
ров’я і став повним інші 
дідом (юнзі; до армії був 
цілком здоровим і вва
жався Чудовим спортсме
ном). Усе його життя ви
явилось покаліченим, по
чинаючи .і гого 1961 року, 
коли під час служби в ар
мії він, сам гого не підо
зрюючи, був використа
ний як «піддослідний кро
лик» в експериментах 
ЦРУ. За висновком ліка
ря, Дж. Торнуелл пере
творився на «каліку, по- 
зба Б.1СІІ ого’ м о ж л 11 вост і 
нормально жити в люд
ському суспільстві■>.

І Ісдавно на зустрічі з 
журналістами він розпо
вів; «На початку 1961 ро
ку — я служив тоді шнф 
рувальннком в армії — 
мене арештували під при
водом проведення розслі
дування у справі про 
зникнення секретних до
кументів. Мене посадили 
в камеру-одинзчку, в якій 
я провів кілька місяців. 
Майже щодня мені влаш
товували допит, який іно
ді тривав годин сім. Часто 
не давала спати, позбав
ляли води, кілька раз ін
сценували розстріл. Мене 
стали мучити сильні го
ловні болі і переслідувати 
страхіття» Згодом з'ясу
валося, що Торнуеллу без 
його відома підмішували 
в їжу сильний наркотик 
ЛСД. Причетності ареш
тованою до крадіжки до
кументів так і не було 
встановлено. Одначе після 
«експерименту» над ним 
він вийшов на свободу аб
солютно хворою людиною, 
виснаженою фізично її мо
рально. Він втратив пра
цездатність і відтоді ніде 
не може влаштуватися на 
роботу.

Обидва — Ф. Олсон, 
котрий покінчив самогуб
ством 25 років тому, та 
інвалід Дж. Торнуелл — 

жергва злочинних медич
них експериментів ЦеііТг 
раленого розвідувального 
управління над людьми, 
що проводились під кодо
вими назвами «МК-ульт- 
ра», «МК-дельта», «Арті- 
шок». У доповіді гене
рального інспектора ЦРУ 
цю програму секретних 
експериментів було назва
но «дослідженням і роз
робленням хімічних, біоло
гічних та радіоактивних 
засобів, які можуть бути 
використані в таємних 
операціях, що мають на 
меті з'ясування можливос
ті впливу їх на психіку 
людини та управління її 
свідомістю».

Розвідувальне відомство 
США, котре довгі роки 
зберігало правду про свої 
експеримент в за сімома 
печатками, під тиском пре
си. конгресу і родичів чис
ленних жертв було змуше
не останнім часом пролити 
деяке світло на злочинну 
діяльність своїх «алхімі
ків». Нинішній директор 
ЦРУ С. Тернер визнав на 
слуханнях у сенатській ко
місії по розвідці, що в тай
никах довірениго йому ві
домства рангом - «вияви
лись» 5000 документів, що 
мають безпосереднє відно
шення до програм, подіб
них до «МК-ультра». Шеф 
ЦРУ змушений був також 
визнати, що, зокрема, про
грама «МК-ультра» скла
далася із 149 окремих до
сліджень. Досліди прово
дились ігз тисячах людей, 
що нічого не підозрювали, 
в 151 коледжах, універси
тетах, лікарнях, в'язницях 
і фармакологічних цент
рах.

Осгагг'.’і дані неспростов
но свідчать також про те. 
що ЦРУ проводило свої 
злочинні експерименти над 
людьми а мі ніяк не само. 
Активний інтерес до ре
зультатів цих досліджень 
над людьми, як з’ясувало 
ся. виявляв Пентагон. 
Журнал «Севен дейз». що 
видається в Нью-Йорку, 
опублікував зміст одного 
секретного матеріалу, під
писаного колишнім шефом 
ЦРУ досить відомим 
А. Даллесом. З нього ви
пливає, що фінансовані 
розвідувальним управлін
ням страхітливі експери
менти проводились у ши
рокому масштабі, дослід
ними закладами всіх видів 
збройних сил США. Так, 
велись досліди в лабора
торіях армійського хіміч
ного центру в Еджвуді 
(штат Меріленд). науково- 
дослідного управління 
ВМС США, в різних цент
рах американських ВПС. 
Безпосередній контроль за 
ними здійснював один із 
помічників заступника мі
ністра оборони США А. Ва
лін.

Наведені факти, що ста 
ли здобутком гласності, 
проливають - додаткове 
світло на характер зло
чинних експериментів ЦРУ 
над людьми, експеримен
тів. що проводились і про
водяться (журнал «Севен 
деіїз» не виключає можли
вості'того, що воші трива
ють і понині) на порушен
ня всяких людських і гро 
мадярських прав.

В. БАЙДАШИН.
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* За партами — робітники

ПОТРЕБА 
СУЧАСНОСТІ
О ЖЕ двадцять третій рік 

працює Новопразька 
вечірня школа. За цей час 
тут здобули середню осві
ту майже 400 чоловік. Чи
мало випускників закладу 
продовжили навчання і 
здобули середню спеці
альну й вищу освіту. Це, 
зокрема, М. Д. Бегма, 
М. В. Голик, В. І. Дзигін,

Думки, відгуки, рецензії

МОЛОДІ ПРО молодих
Г1 ЕРЕД дзвінкого соняч- 

ного сяйва, з квітко
вого чарівного відлуння 
підводиться струнке руся
ве дівча, простягаючи на
зустріч народженому ран
ку білі хмаринки голубів, 
різнобарвних метеликів.

Зробивши перший крок 
у юність, піде вено по сві
танковій землі, даруючи 
людям вічну пісню сонця 
і миру.

Майбутнє належить мир
ному небу — ній темі при
святив свою картину мо
лодий учитель з Кірово
града Анатолій Щер5а. 
Він уперше, як і робітник 
Вадим Шадрін, представ
ляє свої роботи на облас
ній виставці самодіяльно- 

М. В. Мішуровський, котрі 
працюють у місцевих кол
госпах імені Леніна і 
«Червоний прапор».

Гордістю школи є кава
лери ордена Трудовою 
Червоного Прапора 'стар
ший виконроб Новопразь- 
коі дільниці міжколгосп
буду Б. І. Погорілий і шо
фер А. Д. Ткачов, депутат 

го образотворчого мис
тецтва, присвяченій 60-річ- 
чю Ленінського комсомо
лу, яка нещодавно відкри
лася у приміщенні облас
ної картинної галереї.

Всього на виставці екс
понується понад 100 робіт 
37 авторів, що працюють 
у жанрах графіки, різьб
лення, інкрустації тощо.

На виставці ми бачимо 
багато полоіен уже відо
мих нам аматорів: інжене
ра з Кіровограда Ф. Ша- 
бали, газетяра з Новомир- 
города В. Шульги, худож- 
ників-оформлювачів бать
ка і сина Бащенків з Кі
ровоградського району, 
робітників з Кіровограда 

селищної Ради, ударник 
комуністичної праці, елек
тромонтер В. В. Замараев.

Учителі школи робітни
чої молоді Н. Р. Чекалова, 
Н. Л. Савіна, В. С. Се- 
реденко роблять усе, щоб 
їхні учні регулярно відві
дували заняття і добре 
засвоювали шкільну про
граму.

Не можна сказати, що в 
Новій Празі не сприяють 
успішному назчанню ви
робничників. Тим часом у 
нас є ще молоді люди, які 
не мають атестата про се
редню освіту. Винне в 
цьому передусім правлін
ня колгоспу «Червоний 
прапор». Воно не додер
жує закону про надання

Г. Зюнзі, М. Горовенка та 
інших.

Особливістю виставки є 
те, що активну участь у 
ній бере молодь.

Самодіяльні митці з Кі
ровоградського району та 
слухачі десятимісячних 
курсів художників-оформ- 
лювачів яскравою, афо
ристичною мовою плакала 
повідають про героїчні 
бойові й трудові будні 
комсомолії.

Юних відвідувачів ви
ставки зацікавлять роботи 
молодих самодіяльних ху
дожників А. Щерби, О. Ьа- 
щенка, М. Гсрооенка. Вони 
виносять сьогодні на суд 
глядача не тільки світ ко
льорів та образів, а й свій 
особистий світогляд.

пільг тим, хто вчиться. 
Осторонь справи навчання 
молоді стоїть і комсо
мольська організація на 
чолі із секретарем Л. Пі- 
лявською. Тим-то наймен
ше учнів у вечірній школі 
само з «Червоного прапо
ра».

У нашій країні діє закон 
про обов’язкову середню 
освіту. Добитися • його 
виконання можна лише 
спільними зусиллями шко
ли і виробництва.

В. СОКОЛОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Олександрійський 
район.

По-справжньому хвилю
ють полотна: М. Бащсн- 
ка — «Комсомольський 
квиток», Л. Головахи — «А 
мати жде своїх синій»,— 
Г. Зюнзі — «Біля Вічного 
вогню», М. Горовенка — 
«Завжди напоготові!»

Захоплюють красою рід
ного краю роботи І. Вовка 
та Ф. Шабали, М. Потокіна 
та В. Поперешниченка.

Обласна виставка само
діяльного образотворчого 
мистецтва протягом міся
ця радуватиме кірово- 
градців і гостей нашого 
міста веселкою сонячних 
кольорів. А у самодіяль
них художників нині на
роджуються нові'образиі 
задуми. Тож побажаймо 
їм творчих злетів, високих 
задумів і сонячної палітри.

Л. КАЛЮЖНА, 
старший методист об
ласного будинку на
родної творчості.

ттиопілпаля 1978 •юоххг

США. НЕП ВЕ.ПИЧЕШ1И1І ГРИБ ПОЩАСТИЛО ЗПА- 
ПТЛ ЖИТЕЛЬЦІ МЛУНТ-ВЕРІІОЯА (ШТАТ ВАШІЙ'.’і ОН) 
ПЕГГІ УІЛЛІС. ВЕЛЕТЕНЬ ВАЖИТЬ ДВАДЦЯТЬ З 
ЛИШКОМ КІЛОГРАМІВ. ___

Фото АП — ТДРС.

ТРЕТІЙ ТИРАЖ—У БУДАПЕШТІ
Туристичні путівки на 

ігри XXII олімпіади. Гро
шові виграші від трьох 
карбованців до 10 000. Та
кими с призи міжнародної 
олімпійської спортивної 
лотереї, яку Проводять ло
терейні організації Бол
гарії, Угорщини, НДР, 
Польщі. Радянського Сою
зу і Чехословаччини. В 
Москві І П^азі вже відбу
лись два тиражі цієї по
пулярної гри. Адреса тре
тього — Будапешт. Цей їй- 

раж транслюватиметься на 
всі країни — учасниці по 
системі Інтербачення. ГЛи 
побачимо його в спортиф- 
но-розважальній ппограьЦ 
угорського телебачення 
увечері 14 лютого.

Білети третього тиражу 
міжнародного олімпійсько
го спортлото вже надійшли 
в продаж. їх можна купи
ти в кіосках «Спортлото»'. 
«Союздпуку» і в ощадних 
касах. Ціна білета — БО 
копійок.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

22 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 3.35 — Гімнастика.
8.55 — «В Московському
зоопарку». 9.25—Худ. фільм 
«Лрег.іг». 1 серія. 10.30 — 
„Клуб кіпоподорожей». І’.ЗО
— «Твій труд, твоя висота «.
Кінонрограма. 15.20 — «Роз
повіді про художинкін' 
15.50 — «-Робітнича гарантія 
москвичів». 16.20 — «Грає 
гітарист Дієго Бланке». (Іс
панія-. 17.00 — «Екран мо
лодих» 17.45 — Для дітей. 
Мультфільм 13.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
«Л. Толстой — дітям». 18 35
— Коннерт патюдної артист 
КП СРСР Н Ткачсшю 19.10
— «Наш огляд». 19.55 —Худ. 
телефільм «Арсвіїг». 2 сепія. 
21.00 — «Час». 21.30 — Док. 
телефільм «Літературна 
спадщина. Михайло Булга
ков.». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Ковили 10.15—МузФіпьм 
«Заспівачі ппеоед». 10.50 — 
Телефільм «Моя доля». З се-

Кіровоградське технічне училище №
НАБИРАЄ УЧНІВ

із числа осіб, звільнених у запас із лав Радянської 
Армії, па спеціальності: токар по металу, слюсар по ви
готовленню деталей для радіоапаратури, слюсар по ре
монту промислового устаткування, електрозварник, елек
тромонтер по експлуатації промислового електроустат
кування.

Строк навчання — 7,5 місяця. Початок занять з 15 січ
ня 1979 року.

Учні одержують египевд.ю в розмірі 77 карбованців

па місяць. Крім того, їм виллють одну третину грошей, 
зароблених під час проходження виробничої практики.

Час навчання зараховують до трудового ст.ажу.
Учні можуть поєднувати навчання в училищі із занят

тями на підготовчих курсах при Кіровоградському ін
ституті сільськогосподарського машинобудування.

Відмінники мають право вступати до віпигх навчали- 
іи.х закладів поза конкурсом, *

Адреса училища: 31605, м. Кіровоград, вулиця Де
кабристів, 26.

ДИРЕКЦІЯ.

ЫМШЫ1.МШ11
316050, ГСП. Кіроеоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: гідповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
єідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23345, Обсяг 0,5 друк, ари,

рія. 12.10 — Для ма-’ят. 
«Спібний дзвіночок». 16.20— 
«•Життя. як факел». 16.40 — 
«ЛаФтог.ккн Борислава». 
17.00 — «Життя науки».
17.30 — - Відгукніться, сур
мачі!» 18.00 — Реклама.
Оголошення. 18.30 — Фі.іьм- 
нонцепт «Грає В. Вистря- 
і.оп». 19.00 — «»Вісті». 19.50
— «Міфи 1 дійсність». 20.15
— Камерний коинерт. 20.45
— «На добпаніч. діти!» ЗГОО
— «Час». 21.30 — Телефільм 
«Перехопимо до любові-. 
1 серія По закінченні — но
вини.

23 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГР УМА. 8.00 
«Час». 8.3” — Гімнастика.

8.55 — «Адреси молодих».
9.15 — Худ. телефільм < Лпс- 
г-ік». 2 серія. 11.05 — Кон
цепт симфонічного опксстоу. 
1 1.30 — До1.-. т»лсфі.ш м «-Иа- 
'"»пьник ІЗу.ппви». 15.30 — 
«Тг.оочість Ч. Діккенса».
10.15 — «Ради і гниття».
10.45 — Виступ заслуженого 
Шахтарського ансамбля піс
ні і т?.иіпо УРСР - Донбас». 
17. ЗО — «Республіканська 
■оізико-млтематичиа школа >. 
і 9 00 — Новини. 13.15 —
«Ленінський унівепситет 
мільйонів •. 18.45 — «П'яти
річка ефективності і якості». 
•• Лгрохі ^об'єднання набиває 
сили». Виступ голови облас
ного міжгосподарського 
гб’едплиия В. О. Зсніна. 
(К-д). 19.00 — «Розповіді про 
кгопських комуністів.-. 19.30

г»

с

Індекс 61197,

— Хокей: ЦСКЛ — «Динамо». 
(Москва). 1 і 2 періоди. 2І.00
— «Час». 21.30 — Хокей: 
ПСЦЛ — «Динамо». (Москва). 
З період. 22.05 — Фі.тьм-ьоп- 
перт «Дивертисмент». По за
кінченні — повіти.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Зустріч 
о майстрами Лсиіпградсько- 
ю академічного театру опе
ри та балету імені С. М. Кі
рова. 11.15 — «Іптсрклуб» 
12.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок», то.45 — На
родні мелодії. 17.00 — «'Ро
би з нами. роби, як ми. роби 
краще нас». ІЗ.оо—Концерт 
»стрздіто-симФоиічного ор
кестру. 18.30 — «Поезія». 
19.00 —■ «Вісті» 19.30-Кои- 
і'срт радянської пісні. В пе
рерві — передача «Лауреати 
Державних премій СРСР 
1978 року за видатні досяг
нення у праці». По закінчен
ні — новини..

24 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 3.35 — Гім Касти на.
8.55 — «Роби з нами. роби, 
як ми. роби краще н:іс». 9.55
— Телефільм «<Моя вулиця». 
11.10 — Грає духовий ор
кестр • Рига». 14.30 — Док. 
Фільми телестудій к-оаТші.
15.15 — « Сторінки _ історії» 
Київська Русь. 15.45 — «Спі- 
гає камерний хор». 16.60 — 
«Шахова школа». 10 3,0 — 
«Москва і москвичі «. 17.00 — 
Для юиаптва. «Орієнтир». 
13.00 — «День за днем».

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

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

Зам. № 517,

(К-д). 18.15 — Програма те
лебачення Монгольської На
родної Республіки, прпевя- 
1 єна 54-й пічнпТіі проголо
шення МИР. 19.25 — Худ. 
фільм «Людина без паспор
ти». 21.00 — «Час» 21.30 — 
«І.'іпопаиорпма >. 23.05 —
• Мелодії і ритми зарубіжної 
< страдп». Но закінченні — 
і.опійні.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.13 — «Музич
на вікторина». 10.55 — Для 
дітей. «Мереживо танцю». 
11.40—«інформація і науко
во-технічний прогрес.». 12.10
— Для малят. «Срібпин дзві
ночок«. 17.00 — «Веселі пот
ни». Коіікупс юних вокаліс
тів. Ні.оо — Телефільми.
18.30 — Коинерт оркестру 
Н.'.рОЧІПГС ІПСТПУМСИ гіп. 19 00
— «Вісті». 19 20 — «Сторін
ки творчості. Натап Рибак». 
30.20 — Естрадний концерт.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — « Час». 21.30 — Худ. 
•,ел«'філь?л «Переходимо до 
любові». 2 серія. По пакіи- 
чепиі — новини.

25 ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА 3.00 

— «Час» 8.35 — Гімнастика. 
Г..55 - «-ЛБВГДейка». 9.2.5 — 
«Для вас. батьки». 9.55 — 
«Більше хороших товарів». 
10.25 — Музична ппогпама 
«Ранкова пошта». 10.55 — 
• Розповіді про ХУДО ■КІНІКІВ».
11.30 — «Здоров’я». 12.15 — 
Програма телебачення Со
ціалістичної- Федеративної 
Республіки Югославії, при

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л «С «У г. Кировоград. 
Газет печ-зіаеісп 

на украинском «тір.є.
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„Черпона цірка“

НАБИРАЄ УЧНІВ
із числа осіб, звільнених у напас із лав Радянської 

Армії, па спсціаліліість токаря для роботи в іпстрт’- 
у.ектальинх цехах.

Строк навчання — 7,<5 місяця.

Печаток занять — у міру комплектування груп.
Учиі одержують стипендію в розмірі 77 карбован

ців на місяць. Крім того. їм вііплачуютч одну третину 
грошей, зароблених лід час виробничої практики.

Час навчання зараховують до трудового стажу.

Звертатися у відділ кадрів заводу ва адресу: 
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 1.
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Тираж 59 200, 

свячена національному свя
ту — Дшо Республіки. 13.15 
--«Людина. Земля. Всесвіт». 
14.00 — Хокей: «Спартак»-- 
«Крила Рад». У перерві — 
тиран: «Спортлото». 16.20 — 
Мультфільми. 17 00 — «Счс- 
зіщво — неймопіппе». 18.00
— Новини. 18.15 — Бесіда 
па міжнародні теми політич
ного оглядача газети «Поав- 
;ія •> 10. О. Жукова. 19.00 — 
«ІІісв і-78». 19. ll! _ Е. Хеміи- 
гусіі. «Острови В ОКСАНІ». Те- 
.-свіютава. Частина 1. (21.00
— «Час»), 23.00 — «Танцю
вальний зал.». По закінчен
ні -- новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
- Новини. 10.15 — Концерт. 
10.40 — І. С. Псчуй-Лсвиць- 
гчй. «їіайдашева сім’я». 
12.00 — Всесоюзні змагання 
ковзанярів. 12.45 — «Субот
ній репортаж». 13.15 — Кон
нерт .майстрів мистецтв Хар
кова. 14.00 — М. ГГотреішо. 
• Суд пам’яті». Вистава. 16.00
- - « Сатиричний об’єктив.». 
16.30—Для дітей. Телефільм 
«По секрету ЕСЬОМ.У СВІТУ». 
18.2.0 — «Вісті». 19.00 — Хо
кей: «Сокіл» (Київ) — СКА 
(Ленінград). 1 і 2 періоди
20.45 — «На добпачіч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Хо
кей: • Сокіл» — СКА. З пе
ріод. 22.10 — «Нові мелодії 
року». По закінченні — ко
вкий.

26 «ЛИСТОПАДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика

для дітей. 8.55 — Коинерт.
9.30 — «Будильник». 10.00
— «Служу'Радянському Со
юзу!» 11.00 — Фільм -іМо- 
розко». 12-30 — «Сільська 
година.». «Рішення липнево
го (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС — у життя». 13.30 
«Музичний кіоск». 1'1.00 —- 
«Слава солдатська.». 15.00 — 
«.Мистецтво — народові». 
16.00 — Міжнародна пано
рама». 16.30 — Док. теле
фільм « Третя істина». 17.00
— «Клуб кіпоподорожепі. 
13.00 — Хокей: «Хімік» — 
ЦСКА. В перерві — повніш. 
20.20 — Естрадний концерт. 
21.00 — «Час». 21.30 — «іГо- 
Хі.ипа Великого симфонічно
го оркестру». Гіо закінчена 
ні—почини. 22.15 — «О.іім- 
піада-80».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Добрд- 
го вам здоров'я». 10.40 — 
«Палітра». 11.10 — «Третій 
тоудовий». 12.10 — 10. Ед- 
ліс. «Солом'яна сторожка#.- 
Вистава. 14.00 — О. Штсйп. 
«Співаючі піски». Вистава.
15.45 — Мультфільм. 16.00
— Всесоюзні змагання ков
занярів. 17.00 — Музичний 
фільм «Моя Кармен». 18.00
— «У світі'рослин». 19.00 — 
«Актуальна камера-». 19.30-г 
«Попільний сувенір». 20.10
— Док. фільм. 20.40 — «На
добратїіч. діти!» 21.00 —«
«Час». 21.30—Фільм « Шель- 
МСІІКО-ДОПЩПК».
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