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РИТИ, ВИСОКУ ЯКІСТЬ!
ТВАРИННИЦТВО —
ударний фронт

Високу репутацію май
стрів молочного цеху і в
новій п’ятирічці підтверд
жу ют ь члени комсомоль
сько
- молодіжного ко
лективу
імені
60-річчя
ВЛКСМ з колгоспу «Мири
Гайворонського
району.

Той день у них був за
певнений ущерть. До обі
ду учні середньої школи
№ 17 міста Кіровоірада
розв’язували задачі, писа
ли диктанти, виконували
лабораторні роботи, а піс
ля обіду...

Надоївши з початку року
в середньому по 2100 кі

Після обіду вони з’яви
лися до школи із серпа
ми і мішка/ии. А ще за ко
роткий
час у радгоспі

лограмів молока від ко
рови, еони упевнено очо

Фото Л. ТАГ'АСЕНКА.

лили змагання
молодих
тЕвринників
області. На

©

честь їх трудової перемо
ги над фермою засвітила
ся червона зірка.
Річний надій у три ти
сячі кілограмів тут уже
став нормою. У першому

Анонс
У ДОБРОЕЕЛИЧКІВСЬКОМУ РАЙОНІ П'ЯТЬ КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ
МЕХАНІЗОВАНИХ
ЛАНОК ПО ВИРОЩУВАННЮ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ,
ЯКІ ВИБОРЮЮТЬ ПРАВО НОСИТИ ІМ’Я
ГАЗЕТИ
«МОЛОДИИ КОМУНАР», ВИЙШЛИ НА ЗАВЕРШАЛЬ
НИЙ ЕТАП ЗМАГАННЯ. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ПОБУ
ВАВ У ДВОХ КОЛЕКТИВАХ І РОЗПОВІДАЄ ПРО ЇХНІ
ТРУДОВІ БУДНІ.
(Див. 2-у стор.).

році одинадцятої п ятирічки його планують пе

ревершити всі ЗО членів
колективу. В індивідуаль
ному суперництві попере

ду
комсомолка Наталія
Рогожина, яка ще в липні
першою серед
доярок області

рахунок четвертій

молодих
відкрила
тисячі.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ.

На урочисте відкриття
свята прибули шануваль
ники театрального мистец
тва з усіх кінців обласно
го центру. Виступили го
лова оргкомітету свята, за
ступник голови
обласної
Ради народних депутатів
Є. М. ЧАБАНЕНКО, го
лова виконкому обласної
Ради народних депутатів
В. І. Ж ЕЛІ БА, драматург
В. Г. БОЙКО та
багато
інших. Вручено
ордени і
медалі — нагороди Баїь-

ОЗМА
,

іиЛД
ПЛОЩЕЮ
імені
■е С. М. Кірова, як сим
воли нерозривної сдності і
взаємозбагачення культур
нашої
багатонаціональної
держави, майорять прапори всіх союзних рсспубліксестер.
З динаміків личс музи
ка. До початку
свята ли
шається
кілька хвилин.
Площа заповнена людьми,
Всі схвильовані. Розірвав
ши покрив сірих
осінніх
Хмар, над містом засяяло
яскраве сонце...
За народною традицією,
внесли
хліб-сіль —
на
щастя, на радість, на здоров’я. А що то було б за
свято без
гарної музики
та без танців! Тож
музи
канти і танцюристи стара
лися що було сил...

ЗМАГАННЯ

ПРИКЛАД
ВІЛЬЧИНСЬШ

Молоді на Світ.човодсько
му дослідному заводі кон
струкцій швндкомонтованнх
споруд працює багато. Осо
бливою старанністю відзна
чається Тамара МАЛУХА.
Маїннністка - бстонноукладальниця щомісяця переви
конує
свої зобов’язання.
Комсомолка досконало ос
воїла спеціальність. На неї
рівняються
виробничники
заводу.

У суботу в Кірово
граді відбулося уро
чисте відкриття тра
диційного свята те
атрального мистецт
ва «Вересневі само
цвіти»

КОРМИ — ТУРБОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА

«Зоря» управління торгів
лі облвиконкому вдруге
за вересень висадився де
сант по заготівлі кормів.
Хлопці і дівчата косили на
березі річки гінку траву,
гостролезу осоку, лопотючий очерет.
У заготівлі нормів езя
ли участь усі комсомольці
школи,
та
найгостріші
серпи виявились
у 5 «Б»
класу, комсоргом у якому
Ірина Суровцева. Ужинок
дев’ятикласників чималий
— 935 кілограмів. Особли
во відзначились Оля Вихтоденко, Юра
Жунов та
Юля Гсловніна

Р. РОМАНЮК,
секретар комітету ком
сомолу середньої шко
ли Н5 17 м. Кіровогра
да.

Комсомольсько - моло
діжний колектив електро
зварників імені 60-річчя
ВЛКСМ (керівник Мико
ла Лозцпськнй) рсмоЛтігомехаиічиого цеху Побузького нікелевого
заводу ;
зобов’язався
завдання >
першого року одшіадця- :
тої п'ятирічки виконати до
64-ої
річниці
Великої
Жовтневої соціалістичної :
революції. Це прагнення
зварників
закономірне, '
адже за останні два роки
колектив не раз виходив
пер<£йожі\е:л содіалїстн’июго змагання серед комсо
мольсько
- МОЛОДІЖНИХ
колективів заводу.

Приклад трудової зви
тяги у передсвяткові ані
показує
с.ієк грозвармик
Віктор
ВІЛЬШНІСЬКІіЙ.
Ударник
комуністичної
праці щодня викопує зав
дання на 120—130 яро-•
центів.
В. ГУ РЕЙКО,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій ГолоБанівськсго райкому ЛКСМУ.

ківіцппн за
багаторічну
плідну роботу на культос
вітній
ниві — кращим
працівникам культури об
ласті.
У відкритті свята теат
рального мистецтва взяли
участь завідуючий відді
лом культури ЦК Компар
тії України Б. В. ІВАНЕІІКО, секретар обласного ко
мітету Компартії України
А. І. ПОГРЕБНЯК та за
відуючий відділом пропа
ганди і агітації
обкому
Компартії України 1. 11.
ОЛІ<1 ІРЕНКО.

ТЕАТРАЛЬНОЇ ОСЕНІ

Десятки кращих самоді
яльних колективів області
прибули сюди вітати му
зу театру. Серед
них —
лауреат міжнародних фес
тивалів
заслужений ан
самбль народного
танцю
УРСР «Ятрань»
Будинку
культури
імені Калініна,
народні
самодіяльні ан
самблі пісні й танцю «Вес
на». Палацу культури іме
ні Компзнійця та «Горли
ця» Кіровоградського РБК,
лауреат всесоюзних
кон
курсів молодіжної пісні на
родний
самодіяльний ло
кально - інструментальний
ансамбль «Гарний настрій»
Кіровоградського технічно
го училища
Не 4 і багато
інших.
Свг-то набирало розгону,
як
гігантська карусель,

вражаючи
багатством
і
розмаїттям мелодій і барв
заворожуючи швидкою змі
ною декору. І
в хвилину
найвищого злету багатого^
Лисс зазвучав
зведений
еті<Ж.

котрий “«'™
Митці
Черкаського «Vз и ч Н О -драматичного те і т о у
•мені Т. г. Шевченка
дали кіровоградцям палний
когоаКпг'Я земляків
вели
кого Кобзаря.
Свято «Ее
сй« хоі5М°ц“ітв” "«'«’''О
рХДХте.ос’°раии Кі-

П. СЕЯЕЦЬКИЙ,
спецкор
«Молодого
комунаре».

На знімках:
танцює
«Ятрань»;
співає
зведений дитя
чий хор школя
рів
обласного
центру.
Фоте І. КОР
ЗУНА.
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З спаор
Валсрія Зачепу недарма
одностайно вибрали лан
ковим після того, як його
кий після обіду планував
попередник
перебрався
побувати в
буряководів.
жити до іншого села. За
Сьогодні ж бо вперше почепу серед молодих механі
справжньому, майже на
заторів
(а їх у бригаді
значно більше, ніж старповну потужність запра
цюють
бурякозбиральні
ших) знають як сумлінно
го,
умілого хлібороба,
комбайни. Високий
теми
справедливу людину. Тіль
па копанні вирішили взяти
ки другий рік самостійно
одразу, аби не повтори
водить зернового і буряно
лось торішнє.
вого комбайна
молодий
Однак їхати в поле до
комуніст. Але бути кілька
років ПОМІЧНИКОМ у пере,
велося зранку. Ще тільки
дового комбайнера Івана
почало сіріти за вікном,
Ілліча Тонконога (нині він
як до
контори
прибув
бригадир
тракторної
Іван
Король.
І
прямо
до
бригади)
багато
важить.
ЗА ПРАВО НОСИТИ ІМ’Я ГАЗЕТИ
Школу хлопець пройшов
секретаря парткому:
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
хорошу.
УРЯКОВІ жнива у кол
госпі імені Горького у
!|
до райсільгосптехпіки, а
БУДНІ
розпалі. Третя частина бу
ІІ У колгоспі імені Шев- звідти копачі
передали
Р
рякового лану уже звіль
&енка буряки стали копа- на ремонт у Иовопразьнена. Безнастанно відво
ке відділення Олександ
дяться буряки і з поля.
і.
----— Транспорту не виста
^ги на початку вересня рійської райсільгосптехніки. Передали і стали
чає, щоб вивозити буряки
За два тижні роботи ком чекати. Чекаємо ми і
вчасно, — говорить секре
досі. Протягом кількох
тар парткому 1. 3. Кубаньсомольсько - молодіжна останніх місяців голов
ський. — Тому тракторни
вирішили трудитись на копанні буряків механізатори колгоспу
ми причепами доводиться
ний інженер . колгоспу
лапка по вирощуванню Микола Михайлович Гор
імені Горького. Попереду у змаганні — комсомольсько-молодіж
возити їх на Ярошівськин
завод до півночі. Щодня
дієнко турбував управна механізована ланка, яку очолює Залерій Зачепа.
цукрових
буряків, яку
4—б автомобілів присилає
лінпя обох
сільгосптех_______
І
ОР1ШНЯ ОСІНЬ БА — Іване Захаровичу, як хапізована ланка бурякб- нам
рансільгосптехніка,
ОІчодює Олександр МЬс- Шк, але щоразу ирніждже це так виходить, пів водів, яку очолює Валерій але цього мало. 'Гри дні
-п— ------------------------------- - —жав з одними обіцянка
ГАТО ЧОГО НАВЧИ року говорили про акорд Зачепа. Прапорець право тому виділили нам з об’єд
ми.
калеико, впорала 25 геї
ЛА ГАЇВСЬКИХ ХЛ1БО- но-преміальну оплату пра флангового змагання нині нання 24 автомашини. За
Сьогодні із 17 членів
на агрегаті комсомольців. добу геть усе чисто піді
■гарів. Лайка має два буРОБІВ. НАДТО РАНО ці, а як до діла, то... Кож Вчора хлопці
добились брали, та за кілька днів
колективу у полі працює
на ланка па початку року
ПІШЛИ затяжні до- окремо укладала з прав найкращого результату — знову зібрався «баласт -.
рякозбиралышх комбай- лише семеро. Бо немає
викопали буряки па площі
Проблем сьогодні у га'
' -" ще одного бурякозби
НАВІДАВСЯ ХО- лінням договір, що працю 6.8 гектара при завданні
ЩІ,
ївських буряководів виста
ватиме лише на своєму по
ни. Коментарі,
як ка- рального агрегата. Про
ЛОД. ОДНЕ СЛОВО, НЕ лі і отримає гроші відповід 0,1.
чає. Вирішують вони їх на
стоює БМ-6. Бурякона
— Ще вчора працювали ходу. Інакше не можна -жуть, зайві.
вантажувач працює мен
СПРИЯТЛИВА '
ДЛЯ но за свою працю. А те
відділку, — ■ підганяє час.
пер, значить, усім порів •у першому
ше, ніж у половину сво
ОСІННЬО - польових ну?
розповідає Валерій. — У
... Агрегати
готуються
єї
потужності.
Й Чому так низькопро
РОБІТ
ПОГОДА. ВЖЕ
Іван Захарович підвізся. Короля за тиждень вико зайти у загінку. Уже пі
дуктивно працюють ме
Може, керуючий Доб— Не зрозумів ти все- пали майже половину усіх шов попереду своєю «беПІД
КІНЕЦЬ
кинурайханізатори колективу? З розелнчківською
таки, Іване. Позавчора ж його буряків — понад 120 емкою» Віктор Тимошенко,
гектарів. А сьогодні бере заводить свого трактора
ї(им питанням ми зверну сільгосптехнікоіо В. И.
ЛИСЬ МЕХАНІЗАТОРИ усім пояснювали...
мося за свої. Беремося всі Олекса Кулик, у кабіну
лися до бригадира пер- Малик 1 керуючий Ново—
У
мене
кращий
уро

ЗА ВИРУЧКОЮ ДО...
РІ\Са піднімається поміч
відділенням
іпої тракторної бригади 11 ризьким
жай, ніж у Дерев’янка, — разом, як напочатку.
ІПАТОВСЬКОГО МЕТО стояв на своєму Король,—
У механізаторів
зараз ник Андрій Ярошенко.
(іолгоєпу Віталія Івано Олександрійської сіль
Як приживається на по
повинен недовга обідня
перерва,
ДУ. 1 ПРАВИЛЬНО ЗРО- то чому ж це я
вича Шаповала. Ось що госптехніки І. Т. Падалнова інду
■ дозволяти, щоб він копав тому я користуюсь віль лях колгоспу
Шн сказав:
ко дадуть нам відповідь:
БИЛИ — У ПОЛІ 30- мої буряки?
стріальна технологія?
ною
часиною
і
запитую
Ва

• -г- Причина, одна — коли ж усе-таки піщапо—Про переваги її треба
СТАЛОСЬ МІНІМУМ ТОДовелося говорити з усі лерія:
говорити цифрами, — ка
іїс вистачає
бурякозби брідські механізатори от;
ма
ще
раз.
Щоб
не
було
—
Лайка
працює
сьо

ГО, ЩО РОЗРАХОВУВА
же В. Зачепа. — І все ж
ральної техніки. У ланці . рішають довгождані коніяких непорозумінь. Ко годні у повному складі?
цього року
переваги не
ЛА ЗАБРАТИ НЕГОДУ пають усі разом, але опла
Москаленка два РКСп,У пані для РКС-6?
— У повному складі нл л виявляться па повну силу.
Одне
слово,
всі
біди
але сьогодні копає ли
НИНІШНЬОГО РОКУ ЗА та праці для кожної ланки
Насамперед тому, що го
проводитиметься тільки за доводиться збиратися хіба тувати грунт під цю тех
ше один. Чому?
Перед В’Д браку копачів, Але
1
КАХОВСЬКИМ
МЕТОщо
на
зборах,
бо
крім
ос

«свою»
площу.
Приміром,
початком бурякозбиран чи тільки від цього? Лап
нологію треба з осені, а ми
ДОМ ВИРІШЕНО ПРО- працює ланка І. Короля на новної роботи, у господар почали тільки навесні. (Ни
буряки на
ня один комбайн зостав ка вирощує
~ВОДИТИ ВСІ НАЙВАЖ- плантаціях, яку догляда- стві є ще чимало інших, не ні про це турбуємося ще з
ся без копачів, у іншого 260 гектарпій площі. Як
, лп механізатори Валерія менш важливих. Сьогодні
зіпсувався двигун. Тому що далі копатиме таки
досвідчені серпня). Та й уперше цс
ЛИВІШІ ОСІННЬО-ГІО- Зачепи, а платять їм не за приміром, усі
ми
темпами,
як
і
досі
зі. двох комбайнів дове
вагу зібраних тут коренів, механізатори ланки готу: робимо. Але вже зараз по
виробіток на
ЛЬОВІ РОБОТИ: КОПА. а за звільнену
лось зробити
один. Як (денний
площу з ють грунт під урожай на рівнюємо поле, де буряки
обсапувались
вручну, із
комбайн
становить
лієіі
же бути далі? Двигун ми
ТИ ЦУКРОВІ БУРЯКИ. середнім урожаєм «свого» ступного року. Цс Петро тим, що оброблялось гер
гектарів), то
поля. Отже, кожна ланка Денисович Музика, Віктор
' відправили до
Мінська ще трьох
З Б И РАТИ КУКУРУДЗ У, справедливо отримає зар Васильович Афоній, Вік біцидами, й робимо вис
на ремонт, і не сьогодні- чи не доведеться піїцапоплату за свою цьогорічну тор Якович
брідцям
каятись
через
Наконечний, новок: майбутнє за інду
СОНЯШНИКИ,завтра його нам повёр
•
працю.
Разом
з
тим
і
ко

та ще комсомолець
Ми стріальною технологією.
осінь —
нута. Важче з копачами місяць? Адже
Сьогодні всі механізато ристь від концентрації тех хайло Столяров. А обидва
В. ТЕЛІЖАН.
пора
року
примхлива.
до РІІС-6. Ще взимку ми
ри працюють за прогресив ніки значна.
РКСп ось тут — па буря
Добровеличківський
відправили їх лагоднги
ний
методом.
А
вчора...
Б. ВАСИЛЕНКО.
При іпатовському методі ках.
район.

Б’ЄМО ТРИВОГУ!

ОПЕРАЦІЯ

колгоспу Іван
ПАРТОРГ
Захарович Кубальсь-

//ЦУКОР
і з
КОПАЧАМИ

складаються
сприятливі
умови для
розгортання
соціалістичного змагання
між лапками, екіпажами.
Прогресивна
організація
праці дозволяє швидше
звільняти площі під оран
ку, під озиму
пшеницю.
Коли трудяться всі гур
том, зручніше і контролі,
за роботою здійснювати, і
обслуговування: технічне,
побутове. Нарешті, й на
вантажувачі
працювати
муть на повну потужність
тільки тоді, коли є що на
вантажувати.
СЬ У ТАКІЙ обстанов
ці трудового піднесен
ня і працює сьогодні ком
сомольсько-молодіжна ме-

О

ГУРТОМ,
ПО-ІПАТОВСЬКИ

Б

Т
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КОМСОМОЛЬСЬКА ВАХТА ПАМ’ЯТІ НА ЧЕСТЬ 40РІЧЧЯ ГЕРОЇЧНОЇ ОБОРОНИ ОДЕСИ СТАЛА ОДНИМ З
МОГУТНІХ ВАЖЕЛІВ ПІДНЕСЕННЯ ЗМАГАННЯ ЮНАКІВ
0 ДІВЧАТ ОДЕЩИНИ ЗА ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ОДИ
НАДЦЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ.

явнммамне—-----------

'7О -ДЕННА трудова Вах“ V та Пам’яті, присвяче
на 40-річчю оборони Одеси
У роки Великої Вітчизняної
війни, почалася у серпні. І
всі ці дні, пише обласна мо
лодіжна газета «Комсомоль
ська іскра», молодь місгагероя, вірна славним бойо
вим-і трудовим традиціям
своїх батьків і дідів, «праг
не
ознаменувати
вахту
більш вагомим
вкладом у
боротьбу за виконання зав
дань одинадцятої п’ятиріч
ки, новою хвилею творчої
ініціативи,
пошуку шляхів
дальшого підвищення ефек
тивності праці на кожному
робочому місці».
Вахта стала для юнаків і
дівчат Одеси визначною ві
хою на шляху тзорчого по
ступу одинадцятої п’ятиріч
ки. Ще й ще раз поверта
ючись до історичних рішень
XXVI з’їзду КПРС, молодь
дедалі глибше розуміє, на
скільки важливі
не тільки

натхненна праця, а й справ
ді повсюдний пошук шляхіз
підзищення її якості, про
дуктивності. Саме цьому по
шуку, пише обласна «моло
діжна», зобов'язані сьогод
нішніми успіхами і трудів
ники промисловості Одещи
ни. І справа не тільки в за
гальних цифрах перевико
нання плану, підкреслює га
зета. Головне,
що «різко
знизилася кількість відстаю
чих. На переважній
біль
шості підприємств весь при
ріст обсягу
виообництва
одержано завдяки зростан
ню продуктивності г.раці».
Цікавий пошук нових, ді
йових форм
змагання на
Одеському заводі
преци
зійних верстатів імені XXV
з їзду КПРС. Давно вже ста
ло очевидним, пише з цьо
го приводу «Комсомольсь
ка іскра», що далеко не зав
жди виправдовує себе став
ка лише на високий виро
біток, коли перемагає той,

■« ■■■■■

КІРОВОГРАД —
ОДЕСА:
ЗМАГАЄМОСЯ
хго більше зробив. Але ж
важливо також і те, що зро
бив, як Зробив. Чи в потріб
ній номенклатурі, на якому
рівні якості.
Ос«, усе це і взяли на оз
броєння на
прецизійному,
їхній нормативний
метод
враховує і темпи зростання
продуктивності праці, і ко
ефіцієнт використання об
ладнання, і рівень доброт
ності. Словом, ті складові,
що їх диктує девіз п’ятиріч
ки: «Працюзати ефективно
і якісно!»
«Не всім, —
коментує
«Комсомольська іскра», —
припала до душі ця новин
ка, яка вимагає постійною
пошуку і руху вперед. Але
комсомолія
підприємства
знайшла єдино правильний
доказ — доказ ділом. Спе
ціально створені молодіжні
бригади Віктора Пиженка та
Віктора Арвата
у перший
же місяць з усіх зідношечнях випередили
навіть за
гальновизнаних лідерів. Тож
і почалося змагання; нехай
з перемінним успіхом для

тих чи Інших, але з неаби
яким виграшем для підпри
ємства, для ритму
вироб
ництва, його ефективності,
для якості продукції».
Зазначимо характерну де
таль: самі ж ці
молодіжні
бригади зажадали
збіль
шення їм
плану випуску
найважливіших деталей.
Нові ініціативи, нові ре
корди й імена називає Вах
та Гіам яті молодих одеси
тів. Ще тридцять років тоХ?иИМІРОМ' у АНІ ДЄСЯГОЇ
річниці легендарного под
вигу захисників чорномор.
пїпО1 Твердині- одеські ста
лепрокатники видали пЄрш-7
тонну Ка
катанки.
юв^л'ей
АНКИс
^ковии
Сороковий
виробничого
об єднання
імені Дзержинс «»КОГО,
до
якого входить с
сталепрокатне виробництво, ознаменували випуском
п ятимільмонної
тонни,
Колектиз
об єднання дав
слово завдання першого року п’ятирічки виконати
Поряд з ЗЄТЄр2 Достроково.
ранами тон у
цьому змаганні
-••і задає ком-

сомольсько-молодіжний ко
лектив майстра Л. |. Каба
ненка.
Молодь
цеху
лебідок
Одеського заводу «Черво
на гвардія» активно вклю
чилась у змагання
за ге,
Щоб
продовжити міжре
монтний строк роботи ус
таткування на шість місяців,
Що не тільки дасть велику
економію коштів, а й збіль
шить
обсяг
продукції з
одиниці устаткування.
АПрУЖений. гарячий
нині час і у молодих
трудівників села Одещини.
Звертаючись до них, облас
на молодіжна газета пише:
"Час вчить нас бути дбайли
вими господарями, знаходи
ти найменшу
можливість
поліпшення роботи і своєї,
1 тої о, хто працює
поряд,
шукати і використовувати
нові резерви
збільшення
сільськогосподарської про
дукції. Разом з цим ми ло
зинні виявляти постійну турОТУ про раціональне її ви
користання. Боротьба
за
економне використання ці-

н

єї продукції — не коротко
часна кампанія, це постійна
політика, творити яку нале
жить і молодим господарям
землі».
І в ці дні юнаки та діачата Одещини прагнуть яко
мога більше заготувати для
тваринництва різноманітних
кормів, створюють страхові
запаси фуражу, визначив
ши це одним
з головних
своїх завдань.
Високими
темпами ведеться збиран
ня трав, силосування в біла*
шості господарстз області.
Тут з максимальною відда*
иею
використовують зс«о
кормозаготівельну техніку,
бережуть кожну погожу го
дину, працюють без втрат.
На передньому краї «зеле
них жнив» — молоді земле
роби. Тисячі юнаків і дізчат
Одещини включились У Тр/'
довий десант, назва якого
— «Корми
— з осінньо«з
поля».
Багато днів підряд майо
рів у тракторній
бригаді
колгоспу
імені Горько«'0
Великомихайлівського рано*
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На знімку:

Софія. Площа 9 вересня.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

,, Молодий кому нар« — -_________
ний порт Девні тепер за рік
приймає
більше нораблів,
ніж усі інші перти республі
ки, разом узяті.
Такі масштаби звершено
го комсомольцями.
У будівництві найбільшого
в Європі хімічного комплек
су величезну допомогу нада
ли країни — члени РЄВ, і в
першу
чергу Радянський
Союз.
Більше двадцяти науководослідних і проектних інсти
тутів СРСР розробляли для
Девні документацію і робочі
креслення. Сто з лишком хі
мічних підприємств і маши
нобудівних заводів
Радян
ської країни забезпечували
будову матеріалами, облад
нанням і покладами. Моло
ді девненські монтажники з
поєною на те підставою го
ворять, що по машинах, які
приходять до
нас, можна
вивчати географію Радянсь
кого Союзу. Турбономпресо
ри — з Далекого Сходу,
прилади — з БашкирІЇ, хі
мічні установки — з Уралу...
Недаремно
ударна
комсо
мольська зустрічає
своїх
гостей транспарантом: «Дез-

наші дітнПРОДОВЖСННЯ нис
Трагедії, на
щастя, не
сталося. Але інформації
Для роздумів достатньо...

2. ПРО ПОВАГУ
ДО СТАРШИХ

ДЕВНЯ
АДРЕСА ПОДВИГУ
З Девнею
в Болгарії по
в’язано немало
легенд. Од
на з них відноситься до не
далекого минулого. Розпові
дають, що
у вересні 1944
рону визволяв
ці місця за
гін радянських
воїнів під
командуванням
офіцера з
золотою
зіркою Г ероя на
грудях. Додають, ніби через
десятиліття знову появився
цей офіцер, у Девні на чолі
групи геологів, які обстежу
вали навколишні горби. На
жаль,
ніяких документів,
про цю людину не зберегло
ся, але ось
що достеменно
відомо: радянські
геологи
відкрили з Девненській ДО
ЛИНІ багаті поклади
корис
них копалин...
А І тепер Девня
стала най
більшим будівельним май
данчиком Болгарії.
Тут ви
ростають підприємства, ос
нащені сучасним
устатку
ванням.
Разом
з корпусами рос
туть і люди. Кілька
роніз
тому на будівництві Деаненського заводу кальцинованої
соди я зустрів молодого ро
бітника
Ангела
Текеяієва,
робітничий
стаж якого об
числювався всього лиш кіль
кома місяцями. Про свою до
лю він сказав коротко, але
дуже точно:
— Жив я раніше у гірсь
кому селищі і ось спустився
у Девненсьну долину, став
будівельником...
Недавно вся Болгарія від.
значала десятиріччя комсо
мольського
шефства
над
Дезненським
промисловим
комплексом.
Девня, хоча й
значиться на карті розташо
ваною в низовині, є, власне,
найбільшою моральною ви
сотою
нинішнього
поко
ління димитровських комсо
мольців. Робітничі
універ-^ситети тут
пройшли 14 ти
сяч молодих людей.
Вони
приїхали в Девню за своєю
долею, за людським щастям,
яке найбільш
надійно ку
вати
в горнилі
ударної
будови.
Професію
новач
ки здобували
у ході са
мого будівництва і хімію
вивчали не за
підручника
ми, а в
процесі монтажу
промислових установок. Пе
ред усіма Девня
відкрила
шлях до швидкого духовно
го і громадянського станов
лення. І тому
тут більше.

ДО 1300-РІЧЧЯ
УТВОРЕННЯ
БОЛГАРСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ
ніж деінде. Героїв Соціаліс
тичної Праці НРБ.
На всю
країну гримлять
брати Саздови
—
Георгій,
Асен, Стоян і Ценно. Непереваршеними майстрами стали
вони в Девні.... Петру Грлнчарову і його бригаді доруча
ють найскладніші завдання.
Бригада Петра двома щогла
ми власної конструкції під
няла і поставила
на місце
трубу «зростом» 125 метрів.
Представники
французької
фірми в знак поваги зняли
шапки перед молодими бу
дівельниками. Але ж ніхто
з хлопців Девні не мав ро
бочих навичок. Незмінно в
передових
ходить бригада
Мишо Тодорова,
в яку він
набрав 25 сільських хлопців
і за нороткий час зробив їх
монгажнннами - висотника
ми...
Соціологи називають цей
процес формуванням і роз
витком молодого робітничо
го класу. Девня його значно
прискорила. Хімічні гіганти,
які будуються тут, відкрива
ють не тільки широкі інду
стріальні горизонти людсь
ких доль. Недаремно девізом
ударної комсомольської бу
дови став лозунг: «Ми буду
ємо Девню, Девня
будує
нас!».
Що ж конкретно зроблено
молодими руками за десять
років?
Випалена сонцем пустиня
стала за цей час «долиною
великої хімії». Крім
заводу
кальцинованої соди, пущено
комбінат складних мінераль
них добрив, який
повністю
задовольняє потреби болгар
ського села і дає продукцію
на енспорт. Стали
до ладу
потужні заводи по випуску
хлору,
вінілу,
пластмас.
Теплоцентраль «Деаня» піс
ля реконструкції стала най
більшою в країні. В сухо
путне місто прийшли Дучай
і Чорне мере: сюди прориті
два канали для
морських і
річкових суден.
Рукотвор-

ня -- дітище
болгаро-радянської дружби».
Ювілей
комсомольського
шефства молоді будівельни
ки відзначили ударною пра
цею, Більше ста п’ятдесяти
молодіжних колективів вико
нали план минулого
року
достроково, а 18 будівельних
бригад завершили п’ятиріч
ку за чотири
роки. Серед
них і бригада монтажників
Ангела Текелієва — того са
мого, який,
спустившися з
гір у долину великої хімії,
відкрив для себе нозі життє
ві горизонти. За кілька ро
ків він пройшов
шлях від
підсобного
робітника
до
бригадира. Закінчивши ро
боти на заводі кальцинова
ної соди, Ангел
разом зі
своїми хлопцями переїхав на
іншу велику будову Болга
рії — Пернікський промис
ловий номплекс.
І це — теж ознака часу:
завершивши справи в Ден
ні,
МОЛОДІ
буДІВЄЛЬНИН!і
Поз’їжджаються по будовах
країни, щоб внести туди цін
ний досвід, нагромаджений
на найбільшій в НРБ удар
ній комсомольській.
їхнє місце займають момолоді хіміки, які зпеанено
беруть у свої руни естафе
ту комсомольського
шеф
ства. Нині на
девненських
заводах створено
два пер
ших у країні комсомольсь
ких цехи. Цілком молодіж
ним стало підприємство «Ме
ханізація і автотранспорт».
З
великим
економічним
ефектом працюють 14 клубів
наукової і технічної
твор
чості. Більше
трьох тисяч
комсомольців є їх членами.
В ювілейні дні
відбувся
урочистии мітинг, на якому
високу оцінку комсомольсь
кому шефству над Девнею
дав заступник Голови Ради
Міністрів НРБ,
голова рес
публіканського штабу націо
нальних молодіжних будов
Григор Стоїчнов. Він відкрив
пам’ятну дошку і монумент,
який прославляє подвиг ком
сомол ьців-доброзольців.
На болгарській землі бага
то пам’ятників юним бор
цям, які віддали своє життя
за свободу. Тепер у шерен
гу увіновічаних у бронзі мо
лодих героїв по праву спадноємництва поколінь встаз
комсомолець-будізельник.

В. КОНДАКОВ.

МШ ТВОРЧОСТІ
збільшення вироб
ну прапор
трудової слави року,
на честь
комсомольсько- ництва і продажу державі
продуктів
молодіжного
екіпажу,
у м'ясо-молочних
складі
якого
тракторист за цей період їх нагород
„В.
Кота
і
комбайнер жено Почесною грамотою
Ради Міністрів
В Бренкульський. Цих мо ЦК КПРС,
лодих механізаторів назва СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.
Недавно бюро Одеського
ли
лідерами
«зелених
жнив». По-ударно/иу працю ебкому ЛКСМ України схва
ініціативу студентів
вали хлопці, відправляючи лило
шодня до місць силосуван Одеського медичного інсти
ня по 220—250 тонн зеленої туту, учнів верстатобудівно
технікуму і технічною
маси. А головне — контро го
лери якості не виявили ог училища № 4, які вирішили
ріхів на полі, де працюваз взяти найактивнішу участь у
ро
комсомольсько - МОЛОДІЖ сільськогосподарських
НИХ екіпаж. Нині хлопці зай ботах і закликали до цього
вузів, учнів
няті транспортуванням бу всіх студентів
спеціальних нав
рякової гички та подрібне середніх
них стебел
зернової куку чальних закладів та профе
сійно-технічних
училищ
рудзи.
і ааринництво — ударна Одеси і області. Ініціатива
справа комсомолу» — цим знайшла підтримку в бага
гаслом керуються сьогодні тьох учнівських колективах.
Молоді трудівники
полів і Так, нині ударно працює на
овочевої
Ферм колгоспу імені Мічу- полях Одеської
(ОзідіоР!на Комінтернівського ра- дослідної станції
> иону. А зусилля тваринників польський район) загін уч
Іллічівського
СГПУ
Цього
господарства
вже нів
Давно здобули
заслужене № 22. «Кожен день, прове
визнання — за успішне про- дений на збиранні овочів, —
аеДеиня зимівлі 1980—1981 повідомляє «Комсомольсь-

ка іскра», — відзначають
майбутні докери ударною
працею,
перевиконанням
норм, високою якістю робо
ти. В цій напруженій роботі
активну
участь бере вся
молодь господарства».
П ’ЯТИРРКИ рік
перший
11 зпаменується на Оде
щині
справді звитяжною
працею юнаків і дівчат. На
ші молоді друзі по змаган
ню крилять трудову ініціа

тиву, прагнуть
підприємстві,

на кожному
в кожному

цеху, у кожному господар
стві, у кожній бригаді зро
бити все, щоб їхні
плани,
їхні зобов'язання були ви

конані
і
перевиконані.
«... Як і личить трудівникам
орденоносної області, міста-героя Одеси!» — закли
кає їх обласна молодіжна
газета.

За матеріалами
«Комсомольської іскри»
підготували
В. КОВАЛЕНКО,
Т. КОВАЛЕНКО.
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1. ВСЕ
ДОЗВОЛЕНІСТЬ
За селом сгояла скяр(.;
старої соломи.
Вона по
чорніла під дотами й сні
гами, її вже не брали на
віть на підстилку иа фер
ми. Тим
часом дітлахи
прорили в соломі хід. А
всередині скирти вискуб
ля простору печеру. І гра
лися там. Батьки
знали
про ці розваги.
Один із
них, до речі, дуже хороша
і освічена
людина, говориз:
— Романтика! Незабут
нє дитяче захоплення. Та
ємнича схованка — це ж
так незвичайно! — і дода
вав: — Там десь і мій шу
кач пригод.,.
... Тієї неділі біля скир
ти, як завжди, зібралися
хлопчики я дівчатка. Пер
шим у грот
поліз Толя,
син нашого знайомого. А
його дружки
швидко за
клали вихід оберемками
соломи —
вирішили по
жартувати. Толя, несподі
вано опинившись у повній
темряві, спершу розгубив
ся. Та згадав, що в кишені
е сірники. Запалив один,
другий, кинув додолу — і
загорілась
сухісінька, як
перець, солома. Толя зля
кався і почав її гасити. А
вона горіла!
Коли з виходу почав
пробиватися дим, дітвора
кинулася навтікача. Та на
околиці села одна дівчин
ка зупинилась і закричала;
— Гам же Толя!
Воші повернулися
на
зад, швидко розгребли ви
хід і витяглії
майже не
притомного від диму хлоп
чину. А за хвилю скирта
палала так, що до неї не
можна
було
підступа
тись.;.
Вседозволеність. Як во
на впливає на дітей?
Дитина пішла
з дому
гратися до річки, до лісу,
в поле. Як важливо напе
ред знати, чим вона зай
матиметься, щоб заздале
гідь застерегти її від ,,с'
продуманих
вчинків! Не
можна жити без
знання
характеру, уподобань сво
єї дитини. А якщо знаєш
усе це і впевнений, шо у
незвичайній ситуації вона
обере правильне рішення,
дай їй волю.
Але чи завжди ми, бать
ки, з усією серйозністю і
досить критично оцінюємо
вчинки своїх і не своїх ді
тей? На жаль, ні.
Навесні в одну із шкіл
нашої області
терміново
виїхали сапери з Кірово
града. Виявляється, хлоп
чина приніс до школи мі
ну. Нести її
допомагав
йому батько.
Хотіли по
повни ги ще одним експо
натом шкільний краєзнав
чий музей...:

Незмірну радість прино
сять мені зустрічі з ко
лишніми моїми учнями. В
автобусі, па
вулиці, в
школі, на зборах,
на ри
балці...
Цікавлюся всім.
Навчанням.
Роботою. І
тим, як склалося їхнє осо
бисте життя. Ось дві з та
ких зустрічей.
Сходило сонце. Лсгкии
серпанок туману підіймав
ся над ставком. Риба клю
вала. Коли це
підходить
до мене чоловік з погона
ми полковника Радянської
Армії. Пізнаю: Василь!
Забувши про рибалку,
розпитую про жигтя-бутгя. Він охоче розповідає.
Має сина. Теж військовий,
береже чисте небо Вітчиз
ни. Є і дочка третьоклас
ниця.
— З гобою тут? — за
питую.
— і туї і не тут.
— Як же гак?
— А так. Подалася оце
Лариска ще вдосвіта з ба
бусею у степ корову пас
ти.
— Зранку її степ? 1 не
боялися відпускати?
— А їй уже не вперше.
Ми у відпустці півтора мі
сяця, так Лариска за цей
час дуже
подружилася з
бабусею. Допомагає ста
ренькій і в хаті, і на го
роді. А в полі,
на луках
для неї — справжній рай.
Набігається гам, ноги на
коле. Зате
вражень маг
вдосталь! І ге бачила, і те
чула. Засмагла від і олови
до п'ят...
А невдовзі зустрівся ще
з одним моїм
колишнім
учнем, тепер
інженером
великого машинобудівного
заводу. Приїхав у відпуст
ку до старої матері. При
віз дружину, доньку. Дислюся на нього — і не на
дивуюся.
Сконструював
якісь механічні жорна. Ни
ми перемелює всю їжу для
доньки. Чистота стериль
на. Режим найсуворіший.
Підйом, відбій, година від
починку після обіду — все
хвилина в хвилину.
Дів
чинка не бачила ще сходу
сонця. Не ступала
босою
ногою на землю. Не нила
води з колодязя....
Бабуся біля неї ходить
навшпиньки — і не дихає.
(Було їй одного разу —
не забуде, скільки жити
ме. Принесла внучці помі
дора з грядкй. Гримали па
неї всі й на третій
день
після того).
Хто з нас проти гігієни
й санітарії?
1 режим —
хороша справа. Але куди
важливіші і стократ цінні
ші такі людські якості, як
щирість, доброта, безпосе
редність, потяг до незви
чайного, ще не звіданого,
що, можливо, ховається
ген за тими
вербами —
там, де сходить сонце! Чі:
не відгороджуємо ми на
ших дітей від цього не
звичайного, занадто опіка
ючи їх?
Пам’ятаю, як Василь по
дивився мені просто у вічі
і мовив:
— Як відповісти на цс
запитання? Пригадується
оце мені власне дитинст
во, наша школа. І вдяч
ний я добрим учителям за
їхню науку. За те, що вчи
ли любити землю, шанува
ти батьків. Тоне і своїх ді

тей завжди виховував гак
— за тією ж наукою...
А и ще
думаю: чи не
пожалкують колись батьки
тієї дівчинки, котру вони
самі ж виховують зніже
ною, егоїстичною, нездат
ною на співчуття, па пова
гу до старших?

3. ДОРОГА

ДО ШКОЛИ
На заоялях батьківсь
ких університетів, на збо
рах, иа лекціях міцніє бла- ,
готворна дружба школи і \
батьків. І від
того лише
користь спільній справі —
вихованню дітей.
Приходьте, дорогі бать
ки! Тільки не так, як при-'
йшов один чоловік. Поба
чивши, що його донька си
дить на Останній парті, він
звинуватив
учительку в
упередженому
ставленні
до неї.
— Як посміли ви це зро
бити? — кричав він.
— Ваша донька добре
чує, бачить, вона височень
ка, дисципліна у неї хоро
ша, вчиться
добре. А на
передній парті хлопчик и
окулярах
і дівчинка, що .
погано чує.
— Не меліть
дурниць!
Негайно пересадіть її па
першу парту!
— Не робитиму я цьо
го.
.
— Зробите!
Ви. знаєте,
хто я? Я — головний агро
ном колгоспу!
Мабуть, не варто було
заводити
суперечку про
ге, хто головніший. Адже
в кінцевому
результаті і
в батьків, і в учителів од
на мета — вихогаїи дітей
справжніми громадянами
своєї країни. Взаємна до
віра
і допомога — ось
єдино правильний шлях у
їхній спільній справі. Тож
чи не краще було спокій
но, не вдаряючись в амбі
цію, розібратися і в даній
ситуації?
Є батьки, які заявляють
синові чи дочці:
— Принесеш іще одну
двійку — голову відірву!
Я тобі все — нові череви
ки, костюм, пальто, шапку,
сукню, гроші на їжу, а тії
— двійку?!
Голів не відривають, та
кого ще не траплялось, але
часто лають чи й б’ють, не
скупляться на запотилич
ники, смикають за вуха...
Трапляються й такі бать
ки, які байдуже махають
руками:
— Ну, й що з того, що
двійка? Не всім же у від
мінниках ходити...
Як бути в таких випад
ках?
Найперше — ніколи не
поспішати з
докорами,
лайкою, ремінцем, гак са
мо як і не слід занадто
хвалити дітей за їхні пер
ші
успіхи. І по-друге,
треба ніколи не забувати,
що є найкращий, найпра
вильніший
шлях — до і
школи, до вчительського
колективу. Щоб разом ро
зібратись у всьому, пора
дитися, як допомогти уч
неві чи учениці подолати
труднощі в навчанні. Щоб
для кожного з них дорога
до школи стала пайлюбішою, найжадапішою. Щоі5
вона не
тільки привела
кожного до знань, а й до
помогла стати справжньою
людиною.
М. СТОЯН.

Новомирі ородський
район.
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,,Молодвй кому нлр1е ------------------------------------------------- 22 вересня І&&1 року ——
СПОРТ
да, що
виявиться
осття
ньою, залишає змагання «
залін входить лише 16 пепших результатів. Отже ці
Лідери І складають чотири
півфінальні
підгрупи, що
продовжують боротьбу.
У стартовій підгрупі ра.
зом з ніровограднами же
реб
звів
баснетболісточ
Донецької і Волинської об
ластей.
—........ зуластей. Ціною
Ціною р
великих
8,
ихованни
тренера
виховання
Л. О. В язовського перемоїперемог
ли спортсменок 3 Луцька
(7/:76), а наступного
дна
останні зазнали поразки і
соі3б'р11°'
Донеччини
(59:68) і вибули з боротьби
Матч за перше місце с під
групі між донеччанками і
ніровограднами зафіксував
перенагу наших землячок
перевагу
(53:52).
Півфінальний етап про
йшов у чотирьох
підгру
пах. У другій
опинилися
претендентки
з
Ворошилозградсьної,
Київської,

НІ СПОРТИВНІ ІГРИ
МОЛОДІ УКРАЇНИ

Кіровоград«« у фіналі
«Молодий комунар» уже
повідомляв про відкриття
в Кіровограді
фінальних
змагань з баскетболу се
ред дівчат. На стартовому
етапі в суперечку вступи
ло 24 збірних
колективи
областей і столиці України.
За умовами змагань, які
триватимуть десять днів,
турнір розділений на три
тури. Спочатку супернини
мали з’ясувати стосунни у
восьми підгрупах (по три
номанди в .кожній). Коман

Сьогодні у СВІТІ. 19.00 — Від.
Сірковий
матч чемпіонату
світу з футболу:
збірна
СРСР — збірна Туреччини.
21.00 — «Час». 21.35 — Кіно
камера дивиться н світ. Док.
фільми
ХіІІ Московського
А ЦТ
міжнародного кінофестива
Я 00 — «Час». 8.40 — Гім лю. 23.05 — Сьогодні у світі
настика. 9.05 — Музична те- А УТ
левнетава «Катерина Ізмай10.00 — «Актуальна каме
лова». По закінченні — Но ра». 10.35 — Художній теле
вини. 14.30 —> Навини. 14.50 фільм «Сіль землі». 4 сепія.
— Твій труд — твоя висота. 11.40 — «Шкільний ек.і.ін».
КінопроГра.ма.
16.00
— Розвиток мови. 10 клас. 12.16
• М. Мясковський.
Соната — «Українська
кераміка».
№ 3 до мінор. 16.15 — Росій- 12.15 — Документальна кіноська мова. 16.45 — Телеста- програма. 13.15 — Концерт.
. дюн. 17.15 — Концерт Дер- 13.45 —■ «Літературна карта
; згявного ансамблю танцю України». 16.00
— Новини.
■ «Кабардинка.»
Кабардино- 16.10
-- «Срібний дзвіно
Балкарської АРСР. 18.00 — чок». 16.30 — Документаль
Теленарис «Слово про про ний фільм. 16.55 — Концерт.
пагандиста*. 18.30 — Веселі 17.20 — Телефільм. 17.40 —
нотки. 18.45 —
Сьогодні у «Людина і її спиава». 18 00
світі. 19.00 — Економіка по -• «Населенню про цивільну
винна бути економною. 19.25 сбор~ону». (Кіровоград). 18.20
— Виступ лауреата II Всеро —
Оголошення.
(Кірово
сійського конкурсу виконав град). 18.25 -• «Так у на
ців на народних інструмен шому роду повелося». Роз
тах В. Зажигіна. 19.40 — повідь про трудову
динас
■Н. Саймон. «В’язень Другої тію Крпвдів з с. Хащуватого
авеню». Телевистава. 2).00— Гайворонського району. (Кі
«Час». 21.35 — Молодіжний ровоград). 18.55 — К. т. «Фо.
вечір в Центральному парку тох винника».
(Кіровоград).
культури
і
відпочинку 19.00 — «Актуальна каме
ім. М. Горького.
Зустріч з ра». 19.30 -»• «Зустріч з піс
молодими працівниками мі20.15 — Телефільм.
• лінії. 23.05 — Сьогодні у сві нею».
20.45 — «На добраніч, діти!»
ті.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Сіль зем
лі». 5 серія. Но закінченні
Новини.

Вівторок

8.00 — «Час». Я.40 — Гім
настика, 9.05 — Мультфільм
«Віслючок городник». 9.20 —
Н. Саймон. «В’язень Дру
гої авеню». Телевистаоа.
10.40 — Концерт дитячих ху
дожніх колективів м. Воро
нежа. 11.15 — Клуб кіноподорожей. По закінченні —Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільм «Приско
рення». < Розповідь голови».
15.45 — Твоя Ленінська біб
ліотека. 16.30 — «Співає иа■родгга артистка СРСР М. Воіітес». Фільм-коицерт. 17.00
— Відгукніться.
сурмачі!
17.30 — Виступ камерного
оркестру Державного музич
но-педагогічного інституту
ім. Гнесіних. 17.55 — Док.
телефільм «Я для світу спі
ваю». Про твопчість Мірзо
Турсун-заде. 18.25 — Мульт
фільм «Великий секрет для
маленької компанії». 18.45 —

19.15 —
Музичний етюд
«Осінь». 19.29 — До 8-ї річ
ниці проголошення
націо
нальної незалежності ГвінеїБісау. «Гвінея-Бісау — день
сьогоднішній». 19.55 - 'Ге
лефіїьм «Чекайте «Дисона
Графтона». 1 сепія. 21.00
«Час». 21.35 - Година Вели
кого симфонічного оркест
ру. 22.50 — Сьогодні у сві
ті.

А УТ

16.00 — Новини 16.10 —
«Срібні й дзвіночок». 16.30 Гелсфільм 17.20
— Каюткомпанія «Глобус». 18.00 —
Документальний телефі л'.м.
18.30 — Музичний
фільм.
19.00 —
«Актуальна каме
ра». 19.30 — Чемпіонат СРСР
з футболу. Перша ліга. «Ме
талург» (Запоріжжя) — «Зо
ря» (Ворошиловград) . .20.1 о
— Концерт української піс
ні. 20.30 — «На ланах рес
публіки». 20.45 — « На доб
А ЦІ
21.00 — «Час».
8.00 — «Час». 8.40 — Гім раніч,—діти!»
Художній телефільм
настика 9.05 — Відгукніть 21.35
ся, сурмачі! 9.35
— Фільм «Сіль землі». 6 серія. По за
•«Непрохана любов». 11.05 — кінченій — Новини.
Док. телефільм
«КамАЗ».
Друге дихання».
11.35 —
Фільм-концерт «Цей чудовий
світ». По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. фільми
«Готуйтесь
Батьківщині служити». «Під ▲ ЦТ
корювачі п'ятого океану»,
8.00 — «Час». 3.40 — ГІМ
«Здрастуй море». 15.50 — настпка. 9.05 — Роби з на
Шахова школа. 16.20 — Впе ми. роби як ми, роби краще
ред, хлоп’ята.
17.20
— за пас. 10.05 —
Телефільм
Фільм-концерт
«І я обрав «Чекайте «Джон і Графтона».
спів». 18.00 — Життя науки. 1 серія. 11.10 — Науково -поПольський філіал АП СРСР. нуляпіиїй фільм «Континент
18.30 — У кожному малюнку без кордонів». 11.30 — Сні
— сонце. 18.45 — Сьогодні гає. народна артистка СРСР
у світі. 19.00 — Зв’язок-81. М. Мопдасова. По закінченні
Репорта,»; про Міжнародну — Новини. 14.30 — Повніш.
спеціалізовану
виставку. 11.50 — Док. фільми теле-

П’ятниця

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ім. 0. С. ПУШКІНА
ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ

СЛУХАЧІВ

на підготовче відді
лення з відривом від
виробництва
з таких спеціальностей:
фізика і математика;
фізичне виховання;
* російська мова І літератуукраїиська мова і літерату
ра;
англійська мова;

педагогіка й методика по
чаткового навчання.
Вступники подають такі
документи:
заяву па Ім’я ректора;
направлення встановлено
го зразка;
характеристику, підписану
керівникам и
11 іди риє мет ва
(військової частини), партій
ної. комсомольської і проф
спілкової організацій, завіре
ну печаткою;
документ про середню осві
ту (оригінал);
витяг з трудової КНИЖКИ
(книжки колгоспника), заві

«Молодой иоммунарп —

М. ОРЛЮК.

ФУТБОЛ

Вісім кроків
до фінішу
20 жовтня пролунає ос
тання сирена, яка сповіс
тить про закінчення сорок
четвертого
чемпіонату
країни з футбо.чу серед
клубів другої ліги.

студій країни «Три пусті
лі». «Велика сім’я Юрія Літ
ри».
«Село
переїжджає».
16.05 — «Лу Сінь».. До 100річчя з дня
народження.
16.50 — Москва і москвичі.
17.20 — Чемпіонат Європи з
волейболу. Чоловіки, ігри фі
нальної групи. 17.45 — Зуст
річ юнкорів телестудії «Ор
ла» з Героєм Радянського
Союзу М. П.
Дев’ятапвпм.

28.30
Мультфільм «Чому
елонн?* 18.45 - Сьогодні у
світі. 19.00 - Па полях кра
їни. 19.15 -- Пісні радянсь
ких композиторів у виконан
ні народної артистки СРСР
М. Бієщу. 19.25
Тележур
нал «Співдружність». 19.50
-- Телефільм «Чекайте сДжона Графт’бна». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — До 75-ріЧчя
з ' дня
народження
Дм. Шостаковича. Цикл ро
мансів па вірші англійських
поетів у виконанні народи >го артиста СРСР
Є. Несте
ренка. 22.05 — Сьогодні у
світі. 22.20 — Очевидне —
неймовірне.

А УТ

10.00 — «•Актуальна •гаме1 а». 10.35, — «Кіномеридіаші». 11.40 — «Шкільний ек
ран». Розвиток мови. 6 клас.
12.10 -- «Зустріч з пісною».
2 2.55 — Художній телефільм
«Сіль землі» 5 і 6 серії. 16.00
— Повніш. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.49 ■ —- .Музич
ний фільм. 17.20 — Докумен
тальний телефільм. 17.40 —
К. т. «Звітно-вибопиіі« кам
панії — високу
організова
ність». Виступ завідуючого
оргвідділом
облпрофради
М. Г. Кулнпичя.
(Кіровоі над). 17.55 — Оголошення.
(Кірочогпад). 18.00 — Теле
фільм (Кіровоград). 18.15 —

рений керівником підприєм
ства-, колгоспу;
медичну довідку (форма
№ 286); '
шість
фотокарток (3’<4
см).
Особисто
пред'являють
паспорт.
військовий квиток
або приписне свідоцтво, а
при зарахуванні — трудову
вінчкку.
Прийом документів з 1 но
10 листопада (для звільнених
з лав Радянської Армії восе
ни — по 15 січня). Співбесі
ди — з 11 по 25 листопада.
Початок занять — 1 груд
ня.
Строк навчання — 8 міся
ців.
Слухачів
забезпечую! ь
стипендією й гуртожитком.
Після закінчення навчан
ня та успішного складання
випускних екзаменів слуха
чів зараховують студентами,
перших курсів ВІДПОВІДНИХ
факультетів стаціонару.

НЛШ А ЛДРССЛ:

орган Кировоградского

1U050, МСП

областного комитета

і*. Кіровоград,
іул. Лумамарського, 36.

JWfCM Украины.
Ня украинском языке.

Створено чоіири фіналь
ні підгрупи, Баснетболістни Ніровоградщиии в числі
інших трьох
переможців
півфінальних підгруп розі
грають 1—4
місця, інші
боротимуться за місця з 5
пс 16.
Еирішальні поєдинки по
чинаються сьогодні і три
ватимуть три дні.

Кіровоградської і Донець
кої областей,
що посіли
перші і другі місця у по
передньому турі. Переможці підгруп — команди Кі
ровоградської і Борошилооградської
областей, котрі
почали півфінал з там зва
ними «золотими» очками,
програли баснстболісткам
Київської і Донецької об
ластей Шанси всіх колек
тивів зрівнялися
і тепер
результати залежали від
наступних зустрічей. Вони
склалися
сприятливо для
кіровоградських дівчат, які
завдали поразки
вороіинловградкам з
рахунком
69:39. Після того, як бас
кетболістки Донецька обі
грали команду
Київської
області
(77:75), таблиця
підгрупи була заповнена,
іііровоградки
— на пер
шому місці,
за ними ко
манди Донецької, Ворошнлоеградської
і Київської
областей.

Четвер

'А ЦТ

БК 04-127.

СПОРТ

= СПОРТ

індекс 81107,

оги ді 0 5 друк etXiS

Таблиця на 22 вересня має таний вигляд:
В

22
<• Кривбас»
21
«Нила»
18
«Авангард»
17
«Суднобудівник»
18
«Буковини»
14
«Атлантика»
13
«Вуглин»
ІЗ
СКА Л.
16
«Торпедо»
15
-Колос» 11г
12
«Спартак»
11
«Десна»
•Зірка»
1(!
«Локатор»
12
«Океан»
1і
«Дніпро»
12
«Колос» Пт
9
7
«Фрунзенець»
«Кристал»
10
< Говерла»
9
10
«Поділля:«Металург»
7
«Стахановець»
6
Наступний тур — сьогодні.

П

3
6
8
8
11
8
8
11
14
14
12
12

9
10
11
8
14
15
13
6
8
12
13

15

11

14
10
12
13
8
17
14
14
16
13
17
9
11
17
8
19
12
18
25
5
«Зірка»

з місцевим «Вугликом».

М
58-25
52-23
51-19
45—39
43—25
51 — 29
44 — 39
38-41
39—30
40—37
32—36
42-32
33-28
3-1-46
39—41
39—46
26-41)
28—44
47—5«
31 — 40
31-56
27—56
24—64
в Горлісці

О

55
51
46
•15
44
42
41
39
38
38
36
35
Э5
34
34
32
32
ЗО
29
29
28
26
17
грає

К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.30 —
Концерт.
19.00 — «Актуальна камера».
19.30 — До 75-оіччл з дня
шродженим Д. ПГостаковича.
Квартет. 20.00 — Толеогляд
«Знімається кіно». 20.50 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Сіль землі». 7 се
рія. Но закінченні — Нови
ни.

17.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Арарат» — «Дина
мо» (Київ). 19.00 — «Акту
альна
камера». 19.30 —
Скарби
музеїв України».
19.45 — Концерт. 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «На тайгових
віт
рах». 1 і 2 серії. По закінчен
ні — Новини.

А ЦТ

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 - - АБВГДеіікз.
9.35 •- Для пас, батьки. 10.05
ТелсфІЛ 1-м «Чекай Те.
«Джона .Графтона». 2 серія.
11.10 — Більше хороших то
карів. 11.40 — Фільм-кон
церт <Р. Шуман. Симфонічні
еподи у
Формі варіацій«.
12.10 - Комора сонця. 13.05
39-н тираж «Спортлото».
13.15 — Веселка. IV Між.'іаі одиий фестиваль тслепро'. рам
народної творчості.
«Йєменський
фольклор».
:Йєменська Арабська Рес
публіка). 13.45 — Людина
Земля. Всесвіт. 14.30 — Ноі
мини. 1-1.«15 — КороткометI 2’«кні фільми
для дітей.
’•5.25
Бесіда політичного
оглядача Ю Лстуиова. 16.50
Виступ
Державного
фольклорного хореографіч
ного ансамблю БРСР «Хо
рониш 16.30 —
Сьогодні
День пропагандиста. 17.00—
Чемпіонат СРСР з хокею:
«Динамо» (Москва) — «Спар
так*. 19.15 — Фільм «Приго
ди Корзннісіної».
20.00 —
Док. телефільм
«Мета жит
тя» 21.00 — «Час». 21.35 —
Концерт майстрів мистецтв
і артистичної
молоді в Ко
лонному за.’іі Будинку сгіі-2.3.20
— Чемпіонат
СРСР з спортивної гімнасти
ки
Багатоборство. Фінал.
По закінченні — Повніш.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.10 — Художній тече
Фільм «Сіль землі». 7 серія.
12.15 — «Доброго
вам здо
ров’я». 12.45 — «Пропаган
дист». 13.15 — «Народні та
ланти». 14.05
— «Галузь:
досвід, проблеми». 14.45 —
«Ім'я па снігу». Тетевиета.
на. 16.40 -- Музичний фільм.

УМОВИ ПРИЙОМУ
’Відповідно до Постанови
ЦІЇ КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 серпня 1968 ро
ку на підготовче відділення
без екзаменів
приймають
громадян СРСР пс старше
34 років із закінченою се
редньою освітою, іцо мають
необхідний стаж практичної
роботи, із числа передових
робітників, колгоспників і
звільнених у запас із лав
Радянської Армії і Флоту за
направленнями промислових
підприємств, будов, органі
зацій транспорту 1 зв’язку,
ґеолого-розвідунальпнк і тоног) афо-ссодезіі ч і $; і х орга нізацій, радгоспів, колгоспів,
міжгосподарських
підпри
ємств і промислових об’єд
нань у сільському госпо
дарстві. командування вій
ськових частив і навчальних
пунктів ДТСААФ СРСР на
рішенням загальних зборів і
рекомендацією
партійних.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2 45 36: відповідального секрета
ря — 2.4С, 8?; відділу
комсомольського
•і’»-ття — 2 46 57: відділу пропаганди —
2 45 36;
відділу
учнівсько)
молоді —
2-45-35; відділу
військово патріотичного
іихсв.ннл та спорту — 2 45 35; відділу
— 2 56 65; фотолабораторії —
2-45 35; коректорської — 3 61 83; нічної
Редакції — 3 03-53,

Зам. № 469.
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8.00 — ««ас». 8.40 — Гім
настика. 9.00 — Фі.чьм-ионі’ерт «Тут мій дім рід ній:».
$‘.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу!
11.00— «Здоров’я». 11.45 —
«Ранкова пошта». 12.15 —
Наука і техніка.
12.30 —
13.30 —
Сільська година.
Музичний кіоск.
14.00
Док. телефільм «В цстул в де
батах» із циклу « Комуністи»,
14.25 — О. Корнійчук. «Платон Кречет». Фільм і цстава.
16.50 — Сьогодні
- День
ма-ппнобуді'вннка. 17.50 —
Мультфільм. 18.00 — Міжна
родна панорама
18.45 —
Клуб кіноподорожей. 5 9.45
— Творчий веШр Державно
го Центрального театру ля
льок
під
КОРІБГІНЦГ іом
С. Образцова. 21.00
«Час».
21.35 — Футбольний огляд.
22.05 — Вас запрошує опе
рета. По закінченні — Нови
ни.

▲ ут
10.00 — «Лктуал’. па каме
ра». 10.35 — Сьогодні
День машинобудівника. 11.30
— Телеклуб «Ігротека». 12.15
— Концерт. 12.45 — Сьогодні
— Всесвітній день туризтлу.
13.15 — Концерт. 14.05 —
«Слава солдатська». 15.05 «Натрусив кінозкл». 16.05
«Сатиричний об'єктив». 16.35
Художні’": ' /телефільм
«Хліб дитинства мого». 18.00
—
Те.четуппін
«Сонячні/!
кларнети». 20 45
«Па доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час»,
21.35 — 125- річчю з дня на
роди,-синя І. Я Франка при
свячується телефільм «їпап
Франко». Концерт з творів
великого Каменяра, ІІо за
кінченні — Нови.’ш.

Редактор В. СТУПАК.

КОМСОМОЛЬСЬКИХ І

ИрО(]іСПІЛ-

. нових організацій.
Рекомендовані па навчан
ня повинні мати на час )юзгляду питання про направ
лення не менше одного року
безперервного стажу (учнів
ський не • береться до уваги)
на останньому місці роботи.
Члени колгоспу, крім цього,
повинні мати мінімум трудо
вої участі в громадському
гос п ода рстві.
встаповлей ий
для даного колгоспу
Для тих. хто звільняється
з лав Радянської Армії,
направлення на підготовчо
відділення дійсні протягом
одного року з дня звільнення
в запас.
Зарахування проволпт-вся
за позультатами співбесіди.
Доіїладніші довідки мож
на одержати в деканаті підго
товчого відділення за адре
сою: 316050. м Кіровоград,
пул. Шєечг»иі-п
і кімната
№ 5 (тел. 29-52 28).
Зам. 87.

Газета пнходить у вівторок,
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська праеда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуя. Гпінми. 2.

