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НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ПРАЦЕ.

СВЯТО

ПРАЦІ

м.

ЯК І НАЛЕЖИТЬ
ЛІДЕРАМ

ОДНОСТАЙНУ ПІДТРИМКУ МОЛОДЕ

КОРДЮКОВА, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Вільшанського 
райкому комсомолу. -

З сч'.оного продукт ивніс-.ю працює у перші е-єсняні дні мс/'одий мехачізл-
Днмитрова Вільшанського району делеї ат Х,Х з’їзду ВЛКСМ 

чимало їільнбго ЗЛПДаННЯ Б,н виконує на 125-130 процентів, заощадив

Фото В. ГРИ ЗА.

ПРОЛЕТАРІ ВССХ КРАЇН.. ЄДНАЙТЕСЯ!

MorssiOuü жріар
КІРОВОГРАДЩИНИ ДІСТАЛА ІНІЦІАТИВА
МОСКВИЧІВ — ПРОВЕСТИ 17 КВІТНЯ ЕСЕ-
СОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 112-Й РІЧНИЦІ 3 ДНЯ НА-
РОДЖЕННЯ В. 1. ЛЕНІНА.

ДО РЕДАКЦІЇ НАДХОДЯТЬ ПОВІДОМ-
ЛЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО СВЯТА

ОРГАН КІРОВО

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ОРІЄНТИР
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

Як залучити 
участі в масовому 
випуск якісної продукції? 
Цс питання їіе раз розгля
далось на комсомольських 
зборах, засіданнях коміте
ту комсомолу Світловодсь- 
кого заводу чистих мета
лів. Дійшли висновку, що 
ефективною формою вихо
вання почуття відповідаль
ності за вагомі результати 
боротьби за якість може 
бути діяльність МОЛОДІЖ
НИХ штабів і постів якості.

На підприємстві нині — 
24 таких пости і сім шта
бів. Адміністрація підпри
ємства, громадські органі
зації. ' заводський штаб 

• Комсомольського прожек
тора» і контролери спря
мовують роботу членів 
постів і штабів проводять 
з ними навчання. Цс пози
тивно 
іцеиия 
яку випускає завод у дру
гому році одинадцятої п'я
тирічки.

До штабу якості апарат
ного цеху входять техніч
но грамотні, активні ком
сомольці Г. Нагорська, 
К. Степапов, Г. Паршппа, 
і І. Єфімова, В. Шемлень, 
'Я. Шустова та інші. Воші 
регулярно проводять рей- 
.ji, висвітлюють результа
ти діяльності штабу та 
постів у «блискавках», по
морах «КП», бракоробам 
в и д а ють рекл ам а ції.

Сигнали про брак фіксу
ються у книзі обліку, про 
цс одразу ж повідомляють 
адміністрацію.

Діяльність цехових шта
бів і постів якості дає змо
гу виявляти вузькі 
па дільницях, 
ПІСПІІЯ якості 
безпосередньо 
від високої 
кожного 
Орі аиізовапо 
нічного мінімуму, де пере
довики виробництва, най
кращі спеціалісти навча
ють молодь професій апа
ратника, плавильника, 
слюсаря, електромонтера. 
Після закінчення цієї шко
ли тільки в комсомольсько- 
молодіжному колектпзі 
апаратників фотолітогра
фії цеху № 3. наприклад. 
32 молодих виробничники 
здобули право працювати 
з особистим клеймом.

впливає па підвп- 
якості продукції,

місця 
де поліп- 
продукції 
залежить 

кваліфікації 
вііробпичнпка. 

ШКОЛИ \TCX-

В. ЛАВРОВ, 
апаратник заводу чис
тих металів.
м. Світловодськ.

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

М ІЙ ДІД, батько були 
*'* залізничниками. Тому 
після школи я не вагався 
у виборі життєвого шля
ху — пішов у локомотив
не депо, де працює чи
мало трудових династій. І 
молоде поповнення ви
правдовує надії, сподіван
ня старших. Кожен другий 
молодий залізничник до
строково виконав особисті 
плани 1981 року, 579 юна
ків і дівчат удостоєні по
чесного звання «Ударник 
комуністичної праці». Ми 
провели 1656 великоваго
вих поїздів, перевезли 
більше півмільйона тонн 
надпланових народногос
подарських вантажів, зеко
номивши при цьому 510 
тисяч кіловат-годин елек
троенергії. Комсомольсь
ко-молодіжні колони цеху 
експлуатації локомотивно
го депо виступили з ініціа
тивою: «В день відкриття 
XXIV з'їзду комсомолу 
України працювати на за
ощадженій 
гії».

Чимало
на-рахунку
але є й недодіки, 
ба ліквідувати. Трапляють
ся ще виробничники, кот
рі міркують, приміром, 
так: я свою справу зро
бив, а далі — не моя тур
бота. Тож інколи виходить, 
що хоча диспетчери тур
буються про те, щоб без
перебійно пропускати со
стави, ремонтники — 
швидше їх відремонтувати,

електроєнер-

добрих справ 
залізничників, 

які тро-

машиністи — провести 
поїзд за графіком, а в ре
зультаті, як не парадок
сально, вантажі запізню
ються. Це тому, що, вболі
ваючи безпосередньо за 
свою ділянку роботи, не 
турбуються 
результати.

та чи и
НІЯК не

Чи

по-господарськи, 
підхід до справи 
назвеш державним, 
можна виправити станови
ще? Звичайно! Приміром, 
нині триває республікансь
кий огляд роботи за.тіз-

про кінцеві ' ничного транспорту «Ва- 
гон-82». На нашому вузлі

Потрібен

господар
Деяким диспетчерам 

байдуже, який пройшов 
состав — великоваговий 
чи порожняк, ремонтники 
надіються, що коли тра
питься по ламка під час 
рейсу, то машиніст виру
чить. Деякі поїздці брига; 
ди «дають» графік, не тур
буючись, повністю заззн- 
ТОД'£.НІ Еогони чи ні. Це не вальній ра/лпі.

Нпні в школах Вільшап- 
ського району іде активна 
підготовка до Всесоюзно
го комуністичного суботи.і- 
ка. Приміром, у Добрівсь- 
кій десятирічці відбулося 
спільне засідання коміте
ту комсомолу, учкому і ра
ди піонерської дружини, 
де учні намітили план дій 
і створили штаб суботіш- 
ка. Ного очолила угекретар 
комітету комсомолу ШКОЛИ 
Таїса СавенКб. Кожен із 
196 учнів десятирічки ви
конуватиме пси іе завдан
ня. Так, хлопчики і дівчат
ка 1—3 класів зберуть 300 
кілограмів макулатури і 
прнбнратймуть територію 
місцевого дитсадка.

Піонери зобов я і їлися 
зібрати дві тонни метало
лому. а старшокласники 
працюватимуть у саду кол
госпу імені Димитрова. 
Вони побілять дерева па 
сорокзгсктарнін ділянці.

Кошти,, зароблені в день 
суботннка.
рахують ’ 
обласного 
мо.гьської

школярі перс
ня будівництво 

музею жомсо- 
славп.

моєму 
лодіж чому 
Ми ремонтуємо . 
збиральні машини БМ-4. І : 
треба сказати, що вже два 
роки не маємо жодного на- і 
рікаиня па якість своєї ро- і 
боти.

Включившись у сопіаліс- і 
тичне змагання комсо- І 
мольсі.ко-молодіжчпх ко
лективів району за право 
підписати рапорт XXVI 
з’їзду КПРС, ми робилися 
не тільки високої якості 
ремонтних робіт, а й знач
но прискорили їх темпи. 
Ми вибороли почесне пра
во підписати рзпорт XXVI 
з’їзду КПРС і відтоді міц
но утримуємо першість у 
і рудовому суперництві.

За підсумками роботи 
минулого року ми знову 
були визнані переможця
ми серед КМК району. Як і 
пале; :пть лідерам, план 
двох місяців нинішнього 
року ми виконали на. 112 
процентів.

Ставиш на трудову вах
ту па честь XXIV з’їзду 
комсомолу України, ми ви
рішили продовжити її. 
щоб завершальним акор
дом її став день <червоної 
суботи». 17 квітня кожен 
планує виконати по півто
ри норми виробітку, а слю
сарі Павло Степанов. /Ми
кола Біжансв. Валерій Ба
систий — по дві. Уже за
раз ми готуємо деталі, ін
струмент. июб забезпечи
ти запланований рекорд
ний темп робіт при найви
щій їх якості

Складну й відповідальну 
ділянку роботи доручили

КОМСО М Э і ьсько-м ‘ )- 
колективові.

буртко-

С. ГРИЦЬКОВ, 
рупкомсорг КМК Ло- 

зуватської спецмай- 
стерні.
Компаніївський район.

всі ло- 
комсо- 
«Про- 

з
опера-

в нього включились 
комотивні бригади, 
/лольський актив, 
жекюристи» спільно 
комсомольським 
тивним загоном і народни
ми контролерами провели 
чотири рейди. Виявили не
доліки в перевезенні, збе
ріганні вантажів на сорту- 

'. Нині вони

ліквідовуються. Користь 
від подібних рейдів без
перечна. І все ж, я вва
жаю, неправильно, що такі 
огляди короткочасні, епі
зодичні. Як прикро бачити 
на станціях сотні вагонів, 
котрі не одну добу сто
ять нерозвантаженими. 
Буває, їдеш в одному нап
рямку — стоять, поверта
єшся — вони там же. Це 
вже не вагони, а справжні 
склади на колесах. Через 
затяжні простої 
тисячі 
цегла, цемент, 
потрапляють на 
Мертвим вантажем 
жить цінне обладнання, 
сировина для заводів. Ма
буть, треба, щоб подібні 
огляди (такі, як «Вагон- 
82») проводились не час 
від часу, а регулярно.

З кожним днем на •за
лізниці зростає обсяг пе
ревезень, а пропускна 
спроможність нашого, на
приклад. залізничного вуз
ла лишається старою. Со
стави нерідко простоюють 
на станціях, затримуються 
важливі народногосподар
ські вантажі. Вирішення 
цієї пооблеми — у збіль
шенні ваги і состава поїз
да. Економічний ефект від 
цього чималий: тонни зао
щадженого мастила, тися
чі кіловат-годин збереже
ної електроенергії. Необ
хідно вивчати передові 
методи праці кращих ма
шиністів, напагодити дійо-

ВсГОНІВ 
кубометрів лісу, 

вчасно не 
будови, 

ле-

вий обмін передовим дос
відом.

Чималі резерви для по
ліпшення своєї роботи є і 
в ремонтників. Тут ще не
достатньо використовують 
можливості КМК, слабо 
працюють молоді раціона
лізатори, винахідники. Іно
ді йдеш по ремонтному 
цеху і бачиш, що ремонт
ники користуються тим же 
інструментом, який був на 
озброєнні ще в мого діда.

У вирішенні проблем, 
які існують на Знам'янсь- 
кому відділенні' залізниці 
допомогло б і створення 
гдиної комсомольсько-мо
лодіжної зміни. Вона взя
ла б під свій контроль всі 
ділянки роботи, координу
вала б діяльність основних 
підрозділів.

Ось уже рік ми прагне
мо створити комсомольсь
ко-молодіжну зміну на 
станції Помічній Але нас 
не підтримують керівники 
станції, ДобровеличкІЕСь- 
кий райком комсомолу 
теж поки що стоїть осто
ронь цього питання. Зви
чайно, ми створимо КМК. 
Адже досвід комсомоль
сько-молодіжних Знам ям
ського вузла переконує —- 
високоефективно працю
вати можна лише тоді, ко
ли с такі бойові колективи.

С. ДУБОВИЙ, 
помічник машиніста 
електровоза станції 
Помічна, делегат XXIV 
з’їзду ЛКСМ України.



-----11 березня 1982 року
«Молодий комунар»2 стор

депутатом

ОНОВЛЮЮТЬ СЕЛО СТУДЕНТИ
Все- 
кра-

Серед переможців 
союзного конкурсу на 
іцу забудову і благоустрій 
населених*пунктів назване 
і віддалене поліське село 
Варварівка Ємільчннсько- 
го району па Житомирщи
ні. Йому присуджено дип
лом ВДІІГ СРСР. Разом 
з трудівниками місцевого 
радгоспу «Комсомолець»

СОЛОДКО спить немовля Тепло і затишно йому в ліжечку. Добре спиться 
людині, коли їй лише кілька місяців від народження...

Прокинеться. Здрастуйте, люди! Я — ваше майбутнє. Збережіть мене...
Л хто гак збереже дитину, як не батько й мати?
...Із зборів робітників фарбувально-складального цеху корпусу № 90 заво

ду «Червона зірка».
— Вален гине, чи готовий ти захистити свою дитину від будь-якої загрози?
Мовчання. Валентинові хочеться крикнути: «Пі! Ні! Ні!» Але він не нава

жується. Надто багато людей зібралося в червоному кутку. І якщо тепер, при 
всіх, він скаже, що Єгова забороняє йому захищати своїх дітей, то невідомо, 
що станеться далі. Валентин відчуває себе хижаком у пастці...

І

іВОЛМКЙЇ ЙН /сІ

У
ПОШУКАХ
«СЛАВИ»

Колись йому жадгілося 
Я слави. Гучної, повсюдної. 
• Але вона до нього не 
Я йшла, не давалася в ру- 
| ки. Були, правда, й у його 

Ц житті події, про які й те- 
I пер приємно згадати Ва- 

!1 лентинозі Війчуку. Гроші 
Ц лилися рікою. Ресторани, 

S легковажні дівчата...
9 Життя більярдною куль- 

И кою котилося під ноги. 
Я Бери — не хочу.

І Валентин брав. Не 
м своє. Чуже. За це його і 
Я засудили.
З Але й у місцях де від- 

бугав покарання, Війчук 
не ві амувався.

Йому йшов сімнадця
ти^ рік. , У колонії мав 
славу «сміливця» і «ве
селуна». Спочатку опи
нився в центрі уза-и, але 
швидко всім набрид. 
Після відбування пока
рання він знову зі шкіри 
пнузея, аби довести свою 
винятковість, хизувався 
перед дружками злодій
ською вдачею «для со
лідності» навіть зброю 
собі придбав.

І знову його засудили. 
Ще тричі відбував пока
рання.

І ось Валентин зна- 
йшов-таки людину, яка 
терпіла всі його «вибри
ки», слухала його балака
нину про суворість ра
дянського законодавства. 
Ця людина вміла не тіль
ки слухати, а й говорити. 
Від неї Валентин і дізнав- 

мйвмнммнвмнаввнкзяи 

радість поділили також їх 
шефи — учні і 'викладачі 
Житомирського автомо- 
більио-дорожного техніку
му. Ось уже двадцять ро
ків зв’язує ці колективи 
дружба.

Будівельні загоїш нав
чального закладу брали 
участь в 'биозлеіші цент
ральної садиби радгоспу,

Гріши і 
А там мо- що війни не

Біблію у 
журналів 

башта», 
та інших, 

за кордо- 
спроби виа-

ся, що є, мозляв, такий 
бог Єгова, який може 
спокутувати будь-які грі
хи. І після того, як пере
б’є на землі невіруюче 
людство, поезлить на 
планеті свідків Єгози, ко
лишніх злодіїв, убивць 
та насильників, які допо- 
/ложуть Єгозі творити 
йоі о «священну війну 
Армагеддон». «І будуть 
бони жити в щасті і ра
дості».

Це Валентину підходи
ло. Адже скільки злочи
нів ти б не скоїв — го
ловне покаятись. Єгова 
все вибачить, 
тільки кайся, 
же й справді почнеться 
цей Армагеддон. Отоді й 
можна буде пожити за 
рахунок Єгови.

Добре зваживши усі 
«за» і «проти». Валентин 
взявся за діло.

Він вивчає 
тлумаченні 
«Сторожова 
«ГІробудисо» 
які видаються 
ном. Робить 
чати філософію, не маю
чи ні найменшого уяв
лення навіть про основне 
її питання і предмет вив
чення. Але завдяки на
полегливості Валентин 
швидко просувається до 
єговістського Олімпу. 
Вчиться на підпільних 
курсах. їздить по респуб
ліці і, зустрічаючись з ві
руючими різних общин і 
атеїстами, викликає їх нз 
суперечку, таким чином 
проходячи стажування.

Незабаром він і сам 
починає проводити «сту
дії» — збори свідків Єго- 
ви.

1978 року Валентин 
Війчук приїхав до Кіро
вограда. Пішоз прзцюві-

ти на завод «Червона 
зірка». Тут зовсім осмі
лів, взявся організовува
ти єговістську групу в 
обласному центрі. На йо
го гачки стали чіплятися 
дрібненькі рибки. Усім 
їм Валентин обіцяв вічне 
блеженстзо у царстві 
Єгови, Перекоп/ваз у то
му, що у людини немає 
ніяких обов'язків перед 
Батьківщиною, доводив, 
що поняття «Батьківщи
на» взагалі не існує. За
кликав своїх «братів» і 
«сестер» відмовитися від 
боротьби за мир. Бо, як 
твердить Війчук, у Біблії 
сказано, 
буде.

— То 
служити 
неї Армії, якщо 
гарантує мир? — 
він. І далі «заспокоює»:

'— Буде війна бога. 
Єгова почне знищувати 
людство. Земля — дім 
Єгови, а ви, люди, при
йшли на неї зі своїми за
конами. За це вас Єгова 
і знищить.

Як усе це сл/хати лю
дям, які знають, що таке 
війна? Поруч з Війчуком 
у цеху працює Гагиз 
Мингарифовиь Ахмеджз- 
НО8, КОЛИШНІЙ 

вик, комуніст.
хоче переконати Війчук, 
що у нього немає Бать
ківщини і на землі ві т.— 
зайвий?!

навіщо ж тоді 
у лазах Радянсь- 

Біблія 
каже

фронто- 
Це його

ЛЮДЕЙ
Жовтим бубоном висі

ло над полем сонце Во
но хилилося до землі, за
сіваючи її зернинами 
тепла.

зведені школи, магазинів, 
двоповерхових жилих бу
динків, закладанні парку, 
спорудженні водосховища, 
благоустрої доріг до ферм, 
хмелесушок, тракторних 
бригад. Тепер майбутні 
спеціалісти під керівниц
твом викладачів розробля
ють детальний план пере
будови сільських магістра
лей.

Щефство комсомольців 
технікуму над поліським

—і і АТЕЇЗМ

селом не обмежується тіль
ки цим. У Практику уві
йшли і ударні декади по 
заготівлі кормів, і тижні 
радгоспу в технікумі, а 
технікуму в радгоспі. В 
такі дні — проводяться зу
стрічі учнів із знатними 
людьми, спільні фестивалі, 
спортивні турніри.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ. м.

ти, як колись ЧОЛОВІКОВІ, 
зібрала синові нехитрий 
обід у поле. Втомлений і 
зголоднілий, хлопець зу
пинив трактора, сів на 
суху, наїжачену стерню і 
розгорнув хустку, у ній 
— запашні яблука, окрз- 
*....... спеченого ма-

зорі, і пляшка

Гатив, як по- 
матері, лэ-

ЗЕМЛЯ

Зустріч

Напередодні Міжнарод
ного жіночого дня з при
міщенні Центрального
лекторію обласної органі
зації товариства «Знання» 
відбулася зустріч виборців 
з депутатом Верховної 
Ради УРСР, бригадиром 
бригади токарів механо
складального цеху № 2 
заводу «Червона зірка» 
Людмилою Василівною 
Чернегою. Це був своє
рідний звіт депутата пе
ред зиборцями про свою 
роботу, адже виборці 
комуністи, котрі стоять на 
партійному обліку в жит
лово-експлуатаційних кон
торах №N2 2, 4 і 6 — ціка
вилися, як впроваджують
ся з життя їхні пропозиції, 
які соціально-економічні 
перетворення відбудуться 
в нашому місті. Розмова 
була діловою, конкретною, 
що, безперечно, принесла 
користь і депутату, і ви
борцям.

А. КЕЗАРКОБА,
Кіровоград.

бився. Оглянувся. А як 
же земля? Хто ж орати
ме її? А втім, скільки 
вже пішло тих, хто не 
доорав свого поля...

... /Лати, прощаючись з 
сином, не голосила. Тіль
ки з очей рясно котилися 
сльози.

— Не плач, мамо. Я 
скоро повернуся... Поло 
доорати треба...

Не зназ тоді 
цятирічний Гатив 
жанов, що довго 
сіяти хліб на
будуть інші, що не доче
кається його мати. Во
станнє обійняв її, та й пі
шов шляхом. А навкруги 
жовтіли стернею поля, 
десь удалині гуркотів 
маленький ЧТЗ.

Гатив ішов по своїй 
землі щоб захистити її 
від пекельного ворога.

сімнад- 
Ахмед- 
орати і 

цій землі

ФІАСКО
скаже 
справ

ного

— Можливо, — 
хтось, — Валентин 
ді вірить і всі 
твердження виходять з 
його вірувань?

Але чим тоді пояснити 
крадіжку дощок з заво
ду, до якої вдався Вій
чук наприкінці минулого 
року? Якими релігійними 
переконаннями можна 
виправдати йога напад
ки на радянську дійс
ність? Чому, дотримую
чись заповіді «не убий», 
Еійчук чекає «війни бо
га»?

Всі ці питання ставили 
люди оператору фарбу- 
вально-складатьного це- 
цу В. Війчуку на робітни
чих зборах.

На жодне з них він не 
еідповіз. Пезно, не змо
жуть на них відпозісти і 
люди, які опинилися у 
тенетах, хитромудро роз
ставлених Війчуком: 
О. Вісксвага, К. Ферман, 
М. Теличко.

На зборах Валентин із 
своїм релігійним екстре
мізмом
Люди 
варта 
Єгози. 
ДРУге, 
Януса, < 
за посмішкою святоші.

і зазнав фіаско, 
зрозуміли, чого 
«істина» свідків 
Зони побачили 
огидне обличчя 

яке досі холалося

о. АНОХІНА.

СТО ДОРІГ 
^^ОДНАДГВОя

НЕРОЗЛУЧНІ
ТРІЙЦІ

Коли в нашому учнладц 

заходить мова про вибір 

професії, ОДНИМ з lid;: 

тивнішнх учасників диску

сії завжди стає Сал..> 

Скориап.

11е випадково хлиж.д 
прийшов до Дмнтрівсіиш- 
го-СПТУ № 9 оволоділа;^, 
механізаторською спра
вою. Він виріс у сім’ї по- 
томсівешіх хліборобів у 
селі Кропп’вннцькому H-J- 
воукртінського району. За
кінчив місцеву ВОСЬМІїріь 
ку. Батьки і вчителі впи
вали Сашка наполеглив'.ім 
до праці і'навчання, при
щепили йому любов ди 
землі і людей, чиї руки 
пахнуть хлібом.

Ось уже другий рік 
Олександр Схорбак — 
учень СИТУ. Поряд з ним 
оволодівають ме ха 11Б а- 
горськими секретами йн.і 
однокласники Ва.теріїі та 
Олександр Сарашоновіі.

Добре знають цю нерь;- 
лучну ірнїціо в училищі. 
Скрізь вини разом: у чи
тальному залі бібліотеки і 
па футбольному полі, на 
заняттях зі спеціальності 
і на репетиції самодіяль
них артистів СГІТУ.

— Часу у нас на все ви
стачає, — кажуть хлопці. 
— Та й бажання є побіль
ше знати, вміти.

А. ПАШКОБСЬКИИ, 
заступник директора з 
навчально - виховної 
роботи Дмитрівського 
СПТУ № 9.

Знам’янський район.

ЗАХОПЛЕННЯ
/лЕиааиивЕиииииив

Сергій Жук. працює 
електрогазозварником, Г.і- 
липа Симопепко — про
давцем, Анатолій Задз- 
рожинй — секретар віл* 
ділкової комсомольської 
організації, Галина Кри- 
жанівська — вчителька. А 
єднає їх спільне вахопл-і- 
ня піснею, любов до є - 
нічного мистецтва. Вони —* 
найактивніші учасш: .л 
комсомольської агітбріна* 
Діі.

Цей колектив — частий 
гість на фермах і токах 
колгоспу. Програми висту
пів аматори складають з 
урахуванням замовлень * 1 
побажань односельців.

Трактор ЧТЗ здавався 
іграшковим ' на долоні 
безмежного поля. Спо
чатку Гативові було дуже 
самотньо серед цього 
простору. А тепер аін 
звик, уже ж другий рік 

. оре цю землю. Все мен
ше чоловіків лишастьсі 
у селі — війна.

Батько на фронті. Ма-

єць хліба, 
мою на 
молока...

Бачить 
темніли очі 
вить на собі її спевнений 
сідчаю погляд. Можна 
маму зрозуміти. Адже 
син не встиг школу закін
чити, а тут війна, і Гатив 
замінив батька за кер
мом трактора. А для ма
тері він ще дитина, дар
ма, що круті м’язи вигра
ють під сорочкою...

Через півюдини Гатив 
знову сидить за кермом. 
Його ЧТЗ попихкує гасо
вим гаром, чорна смуга 
ріллі лишається за вкри
тим курявою плугом.

Наче з-під землі з’я
вився вершник Він мчаз 
спочатку шляхом, а по
тім звернув на ріллю.
І атив зупинив машину, 
зіскочив з підніжки. Як
що вершник гак загнав 
коня, то, напевне, тра
пилось щось незвичайне.

— Може, що з бать
ком? — обпекла мозок 
Думка.

Незнайомий чоловік із 
засмаглим до чорноти 
обличчям осадив змиле
ного коня.

— Ахмеджанов? — ко
ротко спитав.

— Так.
Повістка тобі. Сьо

годні маєш прибути до 
військкомату. Прийшла 
тпоя черга, синку.

Гатиа довго чекав цьо
го. А тут чомусь розгу-

му їхні концерт і корнс.у* 
ються популярністю У ТРУ’ 
ДівіїпкІв господарства.

Пні.І КОМСОМОЛЬЦІ ГС’"У‘ 
ють тематичний концерт» 
присвячений 60-рІЧЧЮ 
утворення СРСР.

. н. полякові 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Будьонно- 
го.
Ноаэархангельський 

район.



Читач роздумує, шукає і^ 
знаходить відповіді.

«Протягом кількох років,! 
_  пишуть Теїяна С., Натал-1 
к3 П. та Антоніна Ш. з Кіро-1 
вогрзца, — ми постійно чи-1 
Тзгмо пашу газету. Особли
во подобаються нам стооін- 
ки, де йдеться про життя І 
сучасної молоді, пре наших І 
однолітків. Таку розповідь 
ми зустріли недавно в од
ному з номерів газети...

Чи сучасно це — дівочз 
гордість? Ми тричі поз то- | 
рюсмо; «Так!» В усі часи І 
вона була найціннішою при- | 
красою дівчини. І нині у 
цьому, зважаємо нічогісінь
ко не змінилося. Тому ми'' 
запитали отих «сучасних» 
дівчат: «Невже ви, дівчата, 
хочете любові, яка оціню
ється й визначається тим, 
чи виключили ви деякі речі 
зі свого одягу? Невже ви 
х->і зможете себе після 
цього поважати?»

Любов... Почуття прекрас
не і високе всеохватне — 
коли воно істинне. Країна 
спражнього кохання — край 
незвичайної й неповторної ' 
краси...

«Хочеться сказати, — пи
ше до редакції Ліда Н. з 
міста Долинської, — що дів
чата, про яких розповідає 
Таня, на мають дівочої гор
дості. Вони, пезно вважа-

«Молодий комунар»»

лЛ™« ^ака кількість листів - явище не винадко- 
нпбаип> ра3 заіВ'ЯЧИпо- наші читачі — люди 

аидужі до чужих переживань, чужого болю. З 
більшост! листів Відчувається бажання допомогти і

52 відгуки на виступи наших позаштат
них авторів одержала редакція за остан
ній тиждень.

тверда віра в усе краще в людині. Читачі значно по
глибили і розширили сферу питань, порушених у ви
ступах наших позаштатних авторів, на які надійшло 
найбільше відгуків: «Жорстокість» М. Стояна (газета 
за 28 січня, «Жінка плакала, всі мовчали» С. Сидо
ренка (газета за 2 лютого), «Не хочу принижуватись» 
Тетяна К. (газета за 6 лютого).

ють, що такою й повинна 
бути сучасна дівчина. З роз
повіді ж видно, що Й ХЛОПЦІ 

Чм трапилися такі самі. Вэни 
запрошували до танцю дів
чат, одягнених так, як Люба, 
а не так, як Таня...»

що так себе поводити не 
треба...»

Лариса Бахмач з м. Малої 
Виски радить: «Будь, Та.-по, 
завжди сама собою. Тоді в 

І твоєму житті не випихатиме 
таких принизлизих ситуа
цій...»

ПГПЯЛ ПМГТІЙ Дуже категорично ви:ло- 
^^Д^^^еилася Ольга Б. з Олексан

дрії: «В мене багато подруг, 
але таких, як у тебе, 'Гега- 
hO, я серед них не зустрі- 

- чала! ПорйзаЙ з ними як- f & 3D 11 найшвидше».І ■ІаІІІЯв W “Невже не розуміє >код- / У III V с* J паз них, — продовжує роз
мову Лариса Чередник з 
Доброїеличківки, — що 
вона розтоптує на танцах 
власну'гордість? Що то за 
симпатія, "яка замикається 
виключно на одязі? Звичай
но, кожна з нас хоче бути 
симпатичною, гарно одягне
ною. Але при цьому не по
винні.'страждати простота, 
скромність, жіночність. А 
деяких наших молодих лю
дей неможливо переконати, 
що сигарета в зубах у дів
чини чи жінки — це просто 
бридке.

Я — не проти моди, не 
проти веселощів. Але я .за 
таку моду, за таку красу 
яка робить дівчину простою 
й природною».

Бути простою й природ
ною. З думкою Лариси важ-

А далі Ліда Н. додає: 
«/Лені б дуже хотілося, щоб 
Таня й Сергій помирилися. 
І щоб Сергій ніколи не на- 
гадуває Тані про той вечір, 
адже вона сама зрозуміла,

но не погодитися. Природно 
— поаажати людей. При
родно — допомагати лю
дям, співчувати їхньому го
рю і ділити їхню радість. І 
раптом — ось такий лист:

«У селищі ДоЬрозеличків- 
ці біля газетного кіоску 
гроде.??г.з пиріжки молода 
жі:ц:а. Покупець, котра сто
яла поперед мене, брала їх 
аж ЗО — саме стільки їх і 
лишилося з корзині. Я по
просила продавця лишити 
мені одної о, але вона на
віть не звернула на те ува
ги. Тоді я запитала: «Хіба 
можна так: одному — трид
цять, іншому — жодного?» 
І почула у відповідь: «А ме
ні все одно, кому продава
ти, аби гроші платили!»

Авторку цього листа К. А. 
Кобзар написати до редак
ції егтенуиав виступ С. Сидо
ренка «Жінка плакала, всі 
мовчали». Байдужість — не 
нейтральна, вважає Клавдія 
Антонівна.

Поповнилася наша пошта 
кількома листами про недо
ліки в роботі Кіровоградсь
кої автостанції № 1.

«Я часто їжджу до батькіз 
(вони живуть в с. Антонівці 
Компаніївського району), — 
пише в листі до редакції 
швачка-мотористка Лариса 
Кравченко з Кіровограда. — 
Автобус, як правило, заз-

--------З стор.---------- -
жди переповнений. А нерід
ко не приходить зовсім. То
ді ми, пасажири, змушені 
йти до диспетчера і «зиби- 
□ сти» транспорт...»

Так, байдужість ранить. А 
нерідко вона стає причиною 
аморальних вчинків. «Мимо 
подібних випадків, — пише 
Г. Скачко з м. Кіровограда, 
маючи на увазі історії, про 
які розповідалося в статті 
М. Стояна «Жорстокість», — 
не можна проходити байду
жими, Адже жорстокість 
починається з байдужості.

отім, треба сказати, що но 
всі наші читачі підтримали 
М. Стояна. Трапився серед 
баїатьох листів і один «сер
дитий», автор якого взажає, 
що горобців, наприклад, 
треба безжально знищува
ти, бо, мовляв, від них біль
ше шкоди, аніж користі. Чи 
ж справді це так? Не будемо 
поспішати говорити «так» 
□бо «ні». Можливо, це зроб
лять самі читачі.
«Жорстокість — це найгір
ше зло», — так написала на
прикінці листа до редакції, 
в якому розповідала про 
велику дружбу дівчинки 
Оленки й песика Дружка, 
учениця восьмої школи 
м. Новоукраїнки Таміла Ки- 
бальчук. Ми згодні з тобою, 
Таміло!

П. СЕЛЕЦЬКИЙ. •г НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю----- — — .—.——-

п
На полицях кпнгапеиь 

появилася нова книга на
шого земляка Аркаді» 
Пастушонка «У гості до 
самого себе»: Вона ви
йшла торік у дніпропетров
ському видавництві «Про
мінь». В книгу увійшла 
два твори.

Повість «У гості до са
мого себе» — про молодо
го журналіста Івана Кан- 
діїбу, який хоче встанови
ти обставини загибелі 
батьків її а окутованій фа
шистами території.

По дорозі до рідного се
ла Іван зустрічає різних.. 
людей, які допомагають 
йому. Соломія, також жур
наліст, їде разом з Капдч- 
бою. Вона — тип сучасної 
радянської жінки, справж
нього друга. Старий ко і- 
госппик Му сій Деренчли
вий — втілення доброти і 
мудрості. Він теж допома
гає Іванові та Соломії. Об
раз художника Мініоля 
Довгополого — цікавий і 
дуже суперечливий. Вій 
влаштовує зустріч Кандч- 
бн з колишнім поліцаєм 
Матюшком, що відбув по
карання за антинародну 
діяльність і причетний до 
загибелі батьків Івана. Ми
кола вимагає, щоб Іван 
убив зрадника.

Нарешті Кандиба прихо
дить па батьківське под
вір’я. Тут відбувається зу
стріч з братом Григорієм, 
який, свого часу негідно 
повівся з Іваном...

Всі образи повісті випи
сані рельєфно, глибоко 
розкрита психологія кож
ного. Дещо схематичним 
вийшов образ Соломії, в 
поведінці якої трапляють

ся мало вмотивовані вчин
ки. Залишається не до кін
ця ясним, чому 

І чипа поїхала
Кап дибою.

У цілому ж 
ще одне

ж саме дів- 
з Іваном

повість ■— 
свідчення того,

людей. А. ІТасту- 
впкрпває огидну 

грабіжників,

що птш народ пам’ятає 
героїв, котрі віддали своє 
життя за Вітчизну, і знева
жає зрадників її.

У повісті «Вовк» мова 
йде про злочини бандига- 
иаціоиаліста Івана Сторо- 
жука (Вовка). У повоєнні 
роки із такими ж, як сам, 
недобитками — Змієм і 
Лютим віл стає на шлях 
розбою, проливає кров не
винних 
шенко
суть убивць, 
які цинічно називають се
бе борцями за Україну. 
Відчуваючи свою немину
чу загибель, гниючи в під
земних схронах, далеко від 
людей І.’СОИЦЯ, вони виро
дились і морально, і фізич
но, перетворились па 
справжніх звірів.

У діях Вовка плсьмец- 
ппк розкриває звірячу суть 
бандерівців, їхню люту, не
нависть до радянського 
ладу.

... В середині травня 
1951 року виїзний народ
ний суд виніс смертний ви
рок бандерівцям Петлі, 
Змію, Гниді, Лютому, 
Смерті, Удаву, Сові, Не
щадному. Суд засідав два 
тижні, адже лише опис 
жахливих злочинів зайняв 
дев’яносто сім томів, під
шито тридцять п’ять томів 
документів.

Обидві повісті написані 
гарною мовою, що свідчить 
про дальше вростання май
стерності письменника. 
А. Пастушснко, як видно 
З КНИГИ, добре володіє 
прийомам її психологічного 
аналізу, вміло будує роз
повідь. Тому книгу «У гос
ті до самого себе» буде 
цікаво і корисна прочитати 
всім, особливо молоді.

М. СУХОВ, 
член обласного літе
ратурного об’єднання, 
м. Ново,Миргород.

5
ЗУСТРІЛИСЯ КОЛЕГИ. Фотоетюд В. ГРИБА.

Агентство преси — Новини пропонує 
читачам фейлетон відомого американського 
сатирика Артура Хоппа, опублікований у 
газеті «Вархайт» (Західний Берлін).

^футбол

М’ЯЧ 
У ГРІ

За традицією, яка скла

лася в останні роки, офі

ційний футбольний сезон у 

нашій країні відкрився 19 

лютого зональними турні

рами розиграшу Кубка 

СРСР. У них беруть участь 

40 клубів вищої і першої 

ліг.

Нинішній кубковий тур
нір — сорок перший. Во
лодар почесного трофею 
визначиться у фінальному 
матчі, який відбудеться 9 
травня на Центральному 
стадіоні імені В І. Леніна 
в Москві.

А чемпіонат, країни стар
тує в четвер — 25 берез
ня. Його почнуть вісімнад
цять колективів вищої лі
ги. В першій лізі виступа
тимуть 22 клуби, в другій 
— більше п’ятдесяти. Го
тується до футбольних ба
талій і «Зірка». В україн
ській зоні, де вона грати
ме, перші поєдинки поч
нуться 3 квітня.

Кіровограді нині пере
бувають у Мукачевому. В 
Закарпатті вони прове
дуть кілька нонтрЗльних 
товариських матчів, під 
час яких остато чно визна
читься склад команди, 
котра вийде на стартовий 
поєдинок у Полтаві з міс
цевим «Колосом». Другу 
календарну зустріч «Зір
ка» також проведе на ви
їзді — 7 квітня в Черка
сах вона гратиме з «Дніп
ром».

На своєму стадіоні бо
лільники побачать «Зірку» 
13 квітня.

В. ТВЕРДОСЇУЛ, 
голова обласної фада- 
рації футболу.

У мене є знайомий. За 
моїми уявленнями, це ін
телігентна, тямуща, това
риська, скромна і турбот
лива людина. Одним сло
вом, свій хлопець. Але я 
думаю, що саме він хоче 
мене вбити.

Я знаю Каспара Уайн- 
беріера ось уже більше 
двадцяти років.

Чесно кажучи, ми ніколи 
не були з ним близькими. 

Але я обідав разом з ним, 
говорив про те про се з 
його дружиною Джейн, 
снідав з ним у мотелі. Ми 
разом з ним їздили в авто
бусі, автомобілі, таксі і 
навіть літали в лі гаку, осу
шували бокали на прийо
мах.

Я завжди вважав його, 
хорошою, ирис гойною, ро
зумною людиною. Він на
віть мені чимось подобав
ся. 'Іспер я знаю точно, 
що це він хоче мене вбити.

Правда, в останні роки 
я набагато рідше зустрі
чався з Капом. З часу сво
го досить скромного по
чатку"}' Каліфорнії він 
піднявся до висоти міні
стра оборони США, опи
нився в лавах наймогугиі- 
ших лідерів західною сві
ту. Ллє не думаю, що він 
у чомусь змінився. Вашінг- 
тонські журналісти, які 
вважаються лібералами, 
завжди добре ставились 
до нього і уважно стежи
ли за ним. «Стриманий •>. 
«спокійний», «делікатний», 
«такий, що обеззброює», 
«підтягнутий», «пристой
ний», «людина з шармом» 
— ось епітети, якими він 
наділявся.

Один з анекдотів розпо
відає, іцо він замість то
го. щоб за традицією пода
ти Джейн каву у постіль, 
відправився у Пентагон і 
вже наступного дня оше
лешив світ своїми планами 
ядерної війни. Інший — 
передає ного зауваження з 
приводу арешту і скан
далі ного викриття одного 
з таємних агентів Пента
гону:.«Я зважав, що їм 
узагалі не дозволяється 
показувати свої обличчя».

Якось в одному з ін
терв’ю він заявив: «Не 
можу повірити, що я і е 
той самий лиходій, за яко
го мене видають».

Так, все це схоже на Ка
па. 1 все ж він у цілому 
свій хлопець. Начебто нічо
го не говорить про те, що 
саме він і хоче вбити мене.

Я нерідко спостерігав за 
ним на екрані телевізора. 
Вій часто одягає каску, і 
мені не вселяє довір’я, 
ноли піп особисто випробо
вує нову зброю чи сідає в 
новий танк. У мене так і 
зривається з язика: «Слу
хай, Кап! Адже їй надто 
розумний, щоб гра гаси у 
подібні ігри».

Я читав дуже багато 
про нього — як він нама
гається вилучити із соці
альних статей бюджету 
США па потреби Пентаго
ну ЗО мільярдів доларів, 
як він хоче довести витра
ти на воєнні програми до 
1,5 трильйона, як планує 
обмежені ядерні бої і на
віть вважає імовірною за
гальну ядерну війну. У цих 
випадках так хочеться ска
зати: «Будь ласка, Кап! Ти 
ж не такий дурний, щоб 
узагалі думати про смерті, 
мільйонів людей. Подумай 
про щось реальніше. Поду
май про окрему людину, 
яка народжується, щоб бу
ти нагодованою спокійно 
спати, мати роботу, люби
ти. Подумай про мене і та
ких, як я!»

Я знаю, Кап взажає, що 
він повинен врятувати і 
захистити моє життя чи 
принаймні політичну сис
тему, до якої і я належу. 
Але я не вірю, що на нас 
нападуть росіяни. Я бо
юсь загинути від атомної 
бомби. У мене страх перед 
моїм другом Капом. Страх, 
що він уб’є мене, моїх ді
тей і їхніх нащадків. Та й 

твоїх, мій співгромадянине, 
теж.

Ллє найнеймовірніїое, 
що я, як і багато хто, 
«.правді досі вважав його 
своїм хлопцем;

(АПН).
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Четвер
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.15 ■ - Від- 
плшіться, сурмачі! 9.15 ••• 
'І. Діккенс. «Таємниця Едві- 
па Друда». Телевистава. 2 се
рія. 10.55 — Виробнича гім
настика. По закінченні 
Новини. 14 30 — Почини. 
’4.50 — П'ятирічка — сира* 
ня кожного. Док. фільми
«.Остання плавка Георгія
Шишка», «Знайти свою зем
лю». 15.15 — Музична про
грама для юнацтва. Твори 
і\і. Римського-Корга нова.
17.25 — До національного 
свята держави Маврікіії — 
Дня незалежності. Док. теле
фільм «Маврікіії — острів в 
океані». 17,35 — Па V зи
мовій Спартакіаді народів 
СРСР. 18.15 -- Ленінський
університет мільйонів. «Нау
ково-технічний прогрес і_ по
ний зміст праЦі -. 18.45 —
Сьогодні у світі 19.00 — Лю
дина І закон. 19.30 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Парне катання.. До
вільна програма. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Що? Де.’ Ко
да? Телевікторнна. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

ГА
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30
— Республіканська фізико-
мате.матлчна школа. 17.05 — 
Документальний телефільм.
17.30 — к. т. «Країна коілсо- 
молія». (Кіровоград). 18.00 — 
«Слово за вами». 18.50 —
Естрадні мелодії. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19 3-1— 
«В сім'ї вольній, новій». В 
перерві — «Па добраніч, ді
ти!» і «Час». По закінченні
— Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.05 — 11а V зимовій

Спартакіаді народів СРСР. 
19 30 — «Вечірня казка»!
19.45 — «'Сільська година.-».
20.45 — Те н ::>і іьм. 21.00 - 
• Ч&і».

П'ятниця
ж- ЦТ

8.00 — «Час». 8.-15 —
Ті орчігть юних. 9.30 — 
Ч. Дікке.чс. «Таємниця Едиіиа 
Друда». Телевистава. З се
рія. 10.55 — Док. телефільм 
«Скороход». По закінченні —
Повніш. 14.30 — Нон пін.
14.50 — До 30-річчя ство
рення Індійсько-радянського 
культурного товариства, ііа-
х ково-популярний фільм
«Делі. Зв'язок часів». 15 10 
— Тележурнал
15.55 — Три
Д. Шостаковича.

«Звіздар», 
прелюдії 
16.09 —

Москва і москвичі. 16.30 — 
'Фільм «Три товстуни». 18.15
— Па V зимовій Спартакіаді
народів СРСР. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Теле
журнал «С півдружність».
19.25 — Фільм «Слово для 
захисту». 21.00 — «Ч'іс».
21.35 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Чолові
ки. Довільна програма. 12.35
— Сьогодні у світі. 22.50 — 
Іісні радянських композито
рів виконує Мітче.і (Іспанія).

Ж уТ
10.00 — < Актуальна каме- 

I а ». 10.35 — «Сучасники».
31.25 -• Музичний фільм. 
11.10 — ІІІкі іьн їй скр іп-». 
9 клас. Фізика. 12.10 -- <3 
Кобзаревої криниці». 12.15 — 
<1 хліб, і слово». 14.1 > — 
«Неспокійні серця». 16.00 — 
Новини. 16 10 —■ «'Срібним 
дзвіночок». 16.40 — Атсїе-

інчіїі діалоги. 17.05 —
Фільм-концерт. 17.35 — «Ко
муністи 80-х». 18.00 т- К. т 
«День за дном-. (Кірово
град)« 18.15 — К. т. Оголо
шення. (Кіровоград). 1В 25— 
Фотохви.чітка. (Кіровоград).

18.30 — К. г. «Сторінки ін- 
і ернаціонадьпої дружби». 
(Кіровоград) 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — До 
(.0-річчя утворення СРСР. 
Ті орний звіт майстрів мис
тецтв та художніх колекти
вів Херсонської області. 
Трансляція з Палацу культу
ри «Україна». В перерві — 
< Па добраніч, діти!» По за
кінченні — ' Кіномозаїка»,
Повніш.

Ж ЦТ
8 00 — «Час». 8.15 —

АБВГДейка. 9.15 — Ч. Дік
кенс. «Таємниця Едвіна Дру
да». Телевистава. -1 серія. 
10.50 — Для вас. бдтькч. 
11.20 — ll-й тираж «Спорт- 
лотс». 11.25 — Більше хоро
ших товарів. 11.55 — Виступ 

художніх колективів Армії- 
ісльської. Ленінградської і 
Мурманської областей. 12.15 
— Док. телефільм «Тричі па- 
роджений». Про місто герой 
Севастополь. 13.05 — По му
зеях і виставочних залах
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13 30 — Очевидне — неймо
вірне. 14.30 — Новини. 14.45 
— Короткометражні телефіль
ми для дітей «Месники із 
2-го «В». «Мій друг Кпопик, 
який знає все», -»Здрастуй, 
Пушкін». 15.45 — Життя на
уки. 16.30 — Дзвени, наша 
кісне. Концерт великого ди
тячого хору ЦТ і ВР. 17.00 — 
Бесіда політичного оглядача 
Л. Вознеоенського. 17.30 — 
Мультфільм «ІІво Джиртда- 
ікі-велетня». .17.40 — На V 
зимовій Спартакіаді народів 
СРСР. 18.10 — А. Чехов. 
«Іванов» . Фільм-вигтаза. 
21.00 — - Час ». 21.35 — Чем
піонат світу з фігурного ка
тання. Спортивні танці. До: 
вільна програма. По закін
ченні —" Повніш.

А УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10 35 — «Доброго вам 
здоров'я». 11.05 — «Перлини 
;,упіі народної». 11.10 — «За
чарований принц». Вистава. 
13.05 — Музичний фільм

14.00 — Художншс-пеііза-
я.ист К. Богаєвський. 14.35 — 
«Сатиричний об'єктив». 15.10
— К. т. «Народна творчість». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення) 15.35 — 
Міжнародна студія УТ. 16.05 
— Фільм-копцерт. 16.50 — 
Комсомольському з'їзду на- 
:-устріч. 17.50 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети». Колек
тиви художньої самодіяль
ності Миколаївської та Во- 
ррпшлозградеякої областей. 
1 9,00 — « Актуальна камера».
19.30 — Продовження тсло- 
турпіру «Сонячні кларнети». 
20.40 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Неймовірний 
Ієгудиї.ч Хламіда». 23.10 — 
Новини. 23.25 — «Автограф».
Ж ЦТ (IV програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — «Якщо хочеш бу
ли здоровим». 8.25 — Доку- 

■ ментальний телефільм. 8.45
— «Ранкова пошта». 9.15 —
Літературні читання. 9.55 — 
Концерт. 19 55 — Докумен
тальний екран. 12.05 — Про
грама телебачення Таджиць
кої РСР. 17.00 — Концерт.
19.00 — «Ермітаж». 19.30 — 
«Вечірня казка». 19.45 — 
На V зимовій Спартакіаді 
народів СРСР. 20.15 — Ку
бок СРСР з футболу, 21.00 — 
«Час». 21.35 — Вечір поезії.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8,45 —

Концерт художніх колекти
вів Індії. 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
С'оіоду! 11.00 —’«Здоров’я».
‘ 1.45 — Муз. програма "Ран
кова пошта». 12.15 — Радян
ський Союз очима зарубіж
них гостей. 12.30 — Сільсь
ка година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Чемпіонат

світу з фігурного катання. 
Жінки. Довільна програма'., 
15 00 — І. Шток. «БожееТ'- 
вена комедія». Фільм-в їстя- 
на. 16.30 — Клуб кінопод-р. 
І ожей. 17.30 — .Мультфі.пЛ 
ми «І нам допоможе робот»’. 
«Літери з скриньки радий, 
та». 18.00 — Міжнародна паї' 
порама. 18.45 — Чеміїїоїіат 
світу з фігурного катання'. 
Показові виступи. 21.00 — 
«Час», 21.35 — «Іраклій
Андроников. Концерт в Ле
нінградській філармонії^ 
Телефільм. По закінченні —і, 
Новини.
Д УТ

10.00 — «Актуальна камс« 
ра». 10.55 — Естрадний копі 
церт. 1-1.55 — «Майстри.міц-1 
тецтв». 11.55 — «Джерела». 
22.40 — Літературна карта 
України. 13.35 — Зустріч з 
театром. 15.00 — «Слана
солдатська». 16.00 —Концепт 
художніх колективів проф'- 
спілок України. 17.45 — ііа 
V зимовій Спартакіаді наро
дів СРСР. 18.45 — Скарби 
музеїв України. 19.00 — « Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Резонанс». 20.45 -а-сііл 
добраніч, діти!» 21.00 ~
«Час». 21.35 — Художній
фільм < Проіцашгя з Петер'« 
Сурго.м». По закінченні -2. 
Новини.
Ж ЦТ (IV програма)

8.00 —• Ранкова гімнасти
ка. '8.20 — Науково-популяр
ні фільми. 8.45 — Телефільм. 
10.00 — «У світі тварин»'.-
17.45 — Ііа V зимовій Спар
такіаді народцз СРСР. 18.45 
— Телефільм. 19.00 — «Ер
мітаж». 19.30 — «Вечірнії 
казка». 19.45 — Концерт. 
20.00 — «Наша біографія». 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «У кінці літа».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Юнаки
і дівчата!
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ О. С. Є ГОРО В А

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1982—1983 навчальний рік

Д<> заі; їзду приймають молодь віком від 15 років.

Училище готує кваліфікованих робітників із серед
ньою ОСВІТОЮ.

Осіб, які мяють освіту за 8 класів (строк навчання
— З роки), приймають па спеціальності: 

муляр-моптажішк сталевих та залізобетонних кон
струкцій,

маляр (будіве.’ ььіііі),
лііціовальїпік-плитко'.’іік, лпціова.іьннк-мозаїсг, 
кранівник баштових самохідних кранів, 
машиніст автокранів,
електрослюсар,
машиніст екскаватора.
Осіб, які мають середню освіту (строк навчанІія — 

І рік), приймають на спеціальності:
арматурник, електрозварник арматурних сіток і 

каркасів,
машиніст одноковшових екскаваторів.
Учням падають гуртожиток. їх забезпечують три

разовим харчуванням, робочим та парадним одягом, 

підручниками. Під час виробничої практики вони 
одержують 50 процентів заробітку. Учні, які іпчч.і- 
ються один рік, одержують стипендію.

Училище розташоване в новому сучасному комп
лексі." Працюють гуртки художньої самодіяльності, 
спор тинні секції.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, автобіографію, характе

ристику, документ про- освіту, довідки з місця про
живання, про склад сім’ї та медичну (форма № 28(:)^ 
6 фотокарток 3X4 см. свідоцтво про народження або. 
паспорт. '

Адреса училища 316029, м. Кіровоград, гал. Чсрвз- 
нозорівська, 23. Телефон: 7-14-17, 7-12-81,“7-34-71.

їхати автобусами №№'2, 14 до зупинки «Вулиця 
сМічуріна» або тролейбусами №№ 2, 4, 6 до зупинок 
«Завод «Буддста.ть» чи «Вулиця Короленда».

Ласкаво просимо до нацюго училища!

ДИРЕКЦІЯ.

ДО ВІДОМА
КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,
КОЛГОСПІВ, РАДГОСПІВ
І НАСЕЛЕННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОГО
РАЙОНІ

Управління зв’язку
Держкомнафтопродук т у 
УРСР поз ідомляє, що на 
території Кіровоградсько
го району по землях кол
госпів ім Енгельса, ім. 
Ульяное», ім. Щорса, «Ук

раїна» повз нафтопродук- 
топровід Кременчук—Кі
ровоград—Черкаси на від
стані 9 метрів від його осі 

проходить траса магіст
рального кабеля зв’язку.

Для безпеки експлуата

ції кабеля зв’язку й наф- 
топродуктопроводу вста

новлена охоронна зона 
на відстані 50 м в обидва 
боки від осі нафтопро- 
дуктопророду. Кабель 
зв’язку позначено залізо
бетонними знаками

В охоронній зоні без 
письмової згоди управлін

ня зв’язку ДКН УРСР забо
роняється:

здійснювати будь-якого 
роду будівельні, монтажні, 
вибухові роботи, земляні 
роботи на глибині більшій 
<3 м, а також планування 
грунту з допомогою буль
дозерів й екскаваторів;

проводити геологозні- 
мальні, пошукові геоде
зичні та інші розвідуваль
ні роботи, пов’язані з 
влаштуванням скеажин, 
шурфів, взяттям проб 
грунту;

садити дерева, влашто
вувати польові стани, 
утримувати худобу, влаш
товувати склади будмате
ріалів, кормів, добрив, пз- 
лити вогнища, влаштовува

ти стрільбища, влаштову
вати проїзди й стоянки 
транспорту;

влаштовувати причали 
для стоянки суден, барж, 
плавучих кранів;

вести навантажувально- 
розвантажувальні роботи;

влаштовувати водопої, 
колоти лід.

Забороняється проводи
ти усякого роду дії, що 
можуть порушити нор
мальну роботу кабеля 
зв'язку, а саме:

зносити й реконструю
вати будівлі, мости, пере
влаштовувати колектори, 
залізниці там, де прохо
дить кабель зв’язку, без 
попереднього виносу за
будовниками споруд
зв’язку й угоди з управ
лінням зв'язку ДКН УРСР;

проводити засипання й 
поламку замірних і сиг
нальних знаків, скидати на 
трасі кабеля зв’язку біль
ше 5 тонн ваги, влаштову
вати стоки кислот, солей і 
лугів;

відчиняти двері підсилю
вальних пунктів' і шаф ма
гістрального зв’язку, що 
не обслужуються, підклю
чатися до лінії зв’язку сто
роннім особам;

кидати якорі, проходити 
з відданими якорями, ло
тами. тралами, проводити 
днопоглиблювальні й зем
лерийні роботи;

руйнувати беоего/кр'п- 
лювальні споруди, водо
пропускні пристрої.

Підприємства, організа
ції, установи, колгоспи і 
радгоспи на земельних ді
лянках, що їм належать і 
через які проходить ка

бель зв'язку, зобов’язані:
застосовувати заходи, 

що сприяють забезпечен
ню збереження кабепп 
зв’язку;

не допускати здійснення 
геологознімальних, пошу
кових, геодезичних та ін
ших розвідувальних робіт 
без попереднього погод
ження строків початку й 
місця проведення цих ро
біт з управлінням зв’язку 
Держкомнафтопродук т у 
УРСР.

Роботи, які проводять 
підприємства або приватні 
особи в охоронній зоні ка
беля без попереднього 
погодження, проводять до 
пошкодження кабеля
зв’язку й зупинки перека
чування нафтопродуктів 
через відсутність зв’язку 
з нафтобазами.

За порушення вимог 
правил охорони піній 
зв’язку на винних будуть 
накладатися штрафи в ад

міністративному порядку:

на приватних осіб — до
10 крб.;

на керівників організа
цій — до 50 крб.

Крім цього, з осіб, які 
винні в пошкодженні кабе
ля зв’язку або споруд 
зв’язку, буде стягнено су
му збитків завданих управ
лінню зв’язку Держком- 
нафтопродукту УРСР, у 
тому числі й за простій 
нафтопродуктопроводу.

Указом Президії Вео- 
ховної Ради УРСР еід 15 
грудня 1969 року за пору
шення правил охорони лі
ній міжміського зв’язку, 
якщо воно викликало об- >' 
рив зв’язку, встановлена 
кримінальна відповідаль
ність.

При виявленні оголених 
ділянок кабеля зв’язку, 
пошкоджених пунктів, а 
також з питань погоджен
ня робіт в охоронній зоні 
кабеля звертайтеся на ад
ресу:

Кіровоградська обл., 
Знам’янський р-н, с. Дмит
рівна, вул. Калініна, ліній
но-технічна дільниця. Те
лефон 9-92-36.

Зам. 18.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. Е»С 03288.

НАШ Л АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61107.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової*ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря 2-46-87; відділу комсомольського 
життя -- 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45 36; відділу учнівської молоді — 
2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

Обсяг 0,5 друк, арк; Зам. № 120. Тираж 51300.

Галета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінни, X
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