ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р.

ДО XII ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ і СТУДЕНТІВ У МОСКВІ
намолотили
Добровеличківський ра жнив' вони
8333 центнери зерна. Ни
йон
Жаткар колгоспу імені ні механізатори надають
Шевченка Володимир Ді- допомогу своїм сусідам—
Новоукраїнський район
нул кладе зернові у валки колгоспу «Родина».
Устинівський район
Шоста зірочка з’явила жаткою ЖРС-4,9. Спочат
Шофер сільгосптехніки
ся на «Колосі» комбайне ку жнив він скосив хліба
ра Олександра Ланець- на площі 658 гектарів і ут Петро Бойко на автомобі
кого з колгоспу імені Ка- римує першість у соціа лі КамАЗ з причепом уже
лініна.
Комсомольсько- лістичному
змаганні се вивіз на державний заго
жаткарів тівельний пункт понад 8
молодіжний колектив у ред молодих
тисяч центнерів
збіжжя.
складі помічника комбай району.
Він займає перше місце
нера Василя Яковуша та
Долинський район
серед молодих водіїв ав
шофера Миколи РуцькеКомсомольсько - моло топарку.
вича за вчорашній
день
екіпаж
зібрали хліба на 16 гек діжний жнивний
Кіровоградський район
тарах
і намолотили 482 Володимира Полісько та
Сьогодні колгоспи імені
центнери зерна. Спочат Григорія Богдана з кол
ку жнив на
їхньому ра госпу імені Щорса вже Шевченка та імені Фрун
збирання
хунку 5671 центнер обмо закінчили жнива в рідно зе закінчили
му господарстві. Спочатку ранніх колосових.
лоченого збіжжя.

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

Все тісніше змикаються ряди борців за мир. Юна
ки та дівчата
з різних країн і континентів живуть
думками про XII Всесвітній фестиваль молоді і сту
дентів. Його лозунг — «За антиімперіалістичну солі
дарність, мир і дружбу».

— На мою думку, — ка
же молодий нікарагуаиець
Отіліо
Рейос Бланко, —
фестиваль допоможе молоді
різних країн краще зрозу
міти одне одного, міцніше
здружитися,
я певен, що
солідарність і моральна під
тримка прогресивної молоді
світу так само багато ва
жить для долі мого наро
ду, як і дружня економічна
й матеріальна допомога.

плату в студентському за
гоні «Електрон» Одеського
інституту народного госпо
дарства вирішили ці хлоп
ці віддати на потреби рід
ного народу.
Про роботу
молодих нікарагуаиців для
революції у селі
Всрбівці
Новоукраїнського району,
де працює студзагін, знає
кожен.

П’ять років бореться він
проти імперіалізму — річ
ницю сандіністської
рево
люції відзначили нікарагуанці 19 липня.
І так само,
як для їхніх співвітчизників
на батьківщині, для Отіліо
Рейоса Бланко та Роммеля
Бріонеса це було
велике
свято. На українській землі
цю радість з ними розділя
ли ЇХНІ нові друзі — куби
нець Фідель Лафонт Перес,
Тхангсанг Суксават з Лаосу,
радянські юнаки і дівчата.

Отіліо народився й ріс у
селі Санта-Фе,
на самому
кордоні Із Сальвадором. Ще
зовсім юним він став у ряди
захисникіо революції, брав
участь у боях з найманцями
Імперіалізму.

Володимир Дінул утримує пер
шість серед моло
дих жаткарів об
ласті. 1 як кожний
майстер
своєї
справи
володіє
певними «секрета
ми».
їх у нього
два: перший —
це прагнення зма
гатися на повну
силу, і другий —
забезпечувати ус
піх у змаганні
добре
підлагод
женою технікою.
Та щоб ними во
лодіти, Володими
ру доводиться іно
ді
відмовлятися
від цікавої книж
ки, кіно, уривати
час у спочинку.
Механізатор твер
дить: треба пра
цювати так, щоб
мати повне задо
волення від зроб
леного.
На знімку:
В. ДІНУЛ.

— Ми хочемо, — додає
до сказаного товаришем
Роммель
Бріонес Гамес,
який приїхав до СРСР із
столиці Нікарагуа — Мана
гуа, — щоб молодь усьо
го світу, і особливо молодь
капіталістичних країн, об
манута буржуазною пропа
гандою, узнала правду про
нікарагуапську революцію
і про те, як наш маленький
народ бореться за своє ве
лике майбутнє.
Свою місячну заробітну

Комісар
студентського
загону «Економіст» Женя
Константинова
розповіла
мені про те,
з яким заці
кавленням слухають розпо
віді студентів із Нікарагуа
хлопці та дівчата із будзагону. Після трудового дня
(будують вони житлові бу
диночки для вербівських
колгоспників) будзагонівці

І

завтра

—

цікавляться останніми но
винами міжнародного жит
тя.
— Раніше, до революції,
— каже Роммель
Бріонес
Гамес, — нам багато гово
рили неправди про Радян?
ський Союз і країни соціа.
лізму.
Нині ми на власні
очі переконуємося в тому,
яка могутня ваша країна;
які доброзичливі люди жи
вуть у ній. Для нас значен
ня вашого досвіду
просто
неоціненне. Ми бачимо ва
шу велику нраїну, бачимо,
як живе й трудиться її на
род. Ось і тут, у ВербівцІ,
ми ще раз переконуємося
в перевагах
колективного
господарювання; для вас це
вже питання
вирішене, а
для Нікарагуа розв’язання
аграрної проблеми поки що
тільни почалося...
,

Лише рік
минув із тих
пір, як Отіліо Рейос Блан
ко й Роммель Бріонес Га
мес приїхали навчатися до
СРСР. За цей час вони не
просто успішно закінчили
підготовчі курси Одеського
інституту народного госпб-;.
дарства, вивчили російську
мову. За цей час вони ще
більше укріпилися в своїх
антиімперіалістичних пере^
конаннях, ще глибше зрозу«
міли, якою могутньою Си
лою є дружба,
що єднає
людей і народи.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Новоукраїнський район.

день залізничника!

І ПО-БОЙОВОМУ
Жнивують
вчителі
Для Володимира Ілліча
Печенюна і Федора Євге
новича ГІоліщуна — вчи
телів
Новгородківської
СШ Мз 2 — слово «відпо
чинок» означає
«зміна
занять». Тому у свої літ
ні відпустки
педагоги
вирішили
допомогти
місцевому колгоспу іме
ні Леніна.

Колгосп
ім. Шевченка
Добровеличків
ський район.

Недалеко й до біди...
Кіровоградський комбі
нат хлібопродуктів № 2—
підприємство,
пов'язане
із заготівлею і переробкою зерна
нового врожаю. Нам,
працівникам
державного
пожежного
нагляду, добре
відомо,
наскільки
небезпечними
можуть бути роботи, ска
жімо, на комбікормовому
заводі, що входить у цей
комбінат, у разі недодер
жання вимог
пожежної
безпеки.
Тому постійно
контролюємо стан вироб
ництва на комбінаті хлібо
продуктів № 2 і при по
требі вказуємо його ке
рівникам на необхідність
вжиття термінових захо
дів для виправлення ава
рійного становища.
Недавно працівниками
держпож- і енергонагляду була проведена черго
ва перевірка, яка виявила
ряд суттєвих
порушень
правил
протипожежної
безпеки. Перш за все не
проводиться
плановий
профілактичний
ремонт
устаткування. Його лаго
дять тільки після повного
виходу з ладу
певного
агрегата чи механізму, а

ДРУЖБУ КРІПИТИ ДІЛАМИ

кожна ж поломка
може
призвести до вибуху
чи
пожежі. Електроустатку
вання на
комбінаті пра
цює з перевантаження
ми. Так, на комбінаті хлі
бопродуктів
нагрівання
електродвигунів
значно
перевищує
допустиму
норму, у вибухонебезпеч
них приміщеннях це ус
таткування не оснащене
захисними кожухами та
ковпаками.
Реальну загрозу пожежі
створює і те, що вогне
небезпечні
роботи про
водяться на підприємстві
без попередньої підго
товки, місце проведення
робіт
не
забезпечене
первинними засобами по
жежогасіння і не очища
ється від пилу. А між ін
шим, пил — один з найгрізніших . ворогів цього
виробництва, бо створює
особливу вибухонебезпечність. Щоб лиха не трапи
лось, потрібно щоденно
ретельно очищати примі
щення від пилу. На комбі
наті, на жаль, про це за
бувають. Відсутня
тут і
пожежна
сигналізація.
Пожежні крани не повніс

тю вкомплектовані
спе
ціальними рукавами. Де
рев’яні
конструкції даху
в складських приміщеннях
несвоєчасно просочують
ся вогнезахисними речо
винами. У зерносховищах
разом із збіжжям збері
гаються фарби, гума, рубероїд, що є порушенням
правил
протипожежної
безпеки. Евакуаційні вихо
ди із виробничих і склад
ських приміщень захара
щуються тарою, забива
ються наглухо дошками.
Підприємство Міністер
ства заготівель СРСР, ку
ди
входить і
комбінат
хлібопродуктів, відносять
ся до вибухонебезпечно
го виробництва, тому най
менші відхилення від пра
вил — як пожежної без
пеки, так і енергонагляду, можуть призвести до
трагічних наслідків.
Про
це треба пам’ятати керів
никам підприємства.

О. КОРНІЄНКО,
старший інженер воє
нізованої
пожежної
частини № 2 по охо
роні Кіровського ра
йону м. Кіровограда.

Більш як на ста гектарах поклав у валки зер
нові комуніст В. І. Печенюк. Ф. Є. Поліщук пра
цює помічником у комбай
нера В. В. Ковальова. їх
ній екіпаж вже зібрав уро
жай з площі 155 гектарів,
намолотивши при цьому
більше чотирьох тисяч
центнерів зерна.
(Наш кор.).

S в будні,
і в свято
Робота фізкультурноспортивного
комплексу
«Кристал»
управління
житлово - комунального
господарства виробничо
го об’єднання «Олександ.
ріявугілля» — це прик
лад
доброї організації
вільного часу
підлітків
за місцем проживання.

Лише перелік гуртків за
інтересами, які працюють
у «Кристалі» (керують ни
ми учні культосвітнього
училища) зайняв би чима
ло місця. А скільки ціка
вих справ роблять діти в
них! Сотні юних олександ
ритів об'єднує підлітко
вий клуб «Ровесник», орі&пізацією роботи якого
займається
В. К. Хасап.
Недавно тут
з’явіглася
своя дискотека.
(Наш кор.).
м. Олександрія.

Помічннк машиніста ло
комотива Олександр Мор
гун, сьогодні,
як і до
служби в лавах Збройних
Сил, забезпечує ритмічну
роботу
залізничного
транспорту.
На станцію
Долинська він прийшов із
Знам’янського ПТУ. Звід
си його проводили на вій
ськову службу. Виконав
шії
інтернаціональний

обов’язок
в дружньому
Афганістані, він повер
нувся на попереднє місце
роботи вже нагороджений
медаллю
«За бойові за
слуги».
Своє професійне свято
Олександр зустрічає ра
зом з переможцями соціа
лістичного змагання.

І

Г. БОЙКО.

Долинський район.

©
Швидко минув
час
навчання в
Знам’янсь кому
ПТУ № 2.
Десь
там у стінах рід
ного училища за
лишились учителі
й вихователі, що
допомогли
Лідії і
Гордієнко оволо- В
діти обраною про- Я
фесією. Старанна І
в навчанні
вона І
сьогодні добре ви
конує
свої обо
в’язки і на.робо
чому місці. Разом
з
працівниками
станції
Куцівка
молодий
спеціа
ліст
вперше в _
житті
зустрічає
своє
професійне
свято на
посту
чергового станції.
На знімку: «Лі
дія
ГОРДІЄН
КО.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Новгородківський район.

2 стор. ---------------------------------------------- «Молодий
НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ,
_______
БАТЬКІВЩИНО!

ЗВУЧИТЬ МУДРЕ
СЛОВО НАСТАВНИКІВ
Нинішня відпустка Аркадія Кушнірова — .головного
енергетика колгоспу імені Карла Маркса
вся в пра
ці. Інших варіантів і не було. Куди там відпочивати, ко
ли стиглий пшеничний колос хилиться до землі І НІОИ
проситься: «Підбери мене, не дай загинути». Ось Аркадій і став на певний час комбайнером. А суперником
по роботі у нього брат Володимир. Обидва на «Коло
сах» трудяться. Комсомольці, котрим сил, енергії, зав
зяття не позичати, разом намолотили майже 10 тисяч
центнерів зерна з 295 гектарів.
Я не випадково почав розповідь про здобутки комсо
молі! району з цього прикладу. Бо саме він, як і безліч
йому подібних, яскраво характеризують свідоме став
лення молоді до тих важливих завдань, котрими живе
вся наша країна. Часто буваючи у
первинних комсо
мольських організаціях (у районі їх 121, вони об єднують більше п'яти тисяч хлопців і дівчат) помічаю у мо
лоді небайдужість, прагнення жити цікавіше,
духовно
багатше, насиченіше.
Взяти хоча б найбільшу в районі комсомольську ор
ганізацію колгоспу імені XX з їзду КПРС. У будь-якій
ланці сільськогосподарського виробництва ви зустріне
те молодь. Особливо багато її у тракторній бригаді, яку
очолює двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Вер
ховної Ради СРСР О. В. Гіталов. Олександр Осипенко і
Микола Моргуненко, Олександр Вовкотрубенко і Лео
нід Лева — для цих та багатьох інших випускників міс
цевої десятирічки не було сумнівів при виборі життє
вої стежини. Відразу після одержання атестата про се
редню освіту кожен із них приніс заяву: «Прошу зара
хувати мене механізатором».
Певно, велику роль тут відіграло традиційне настав
ництво ще зі шкільної лави. Саме цим пояснюється те,
що половина працівників тракторної бригади—комсо
мольці. Один із кращих молодих механізаторів Сергій
Цьома сказав: «Головний і найперший мій наставник —
Олександр Васильович Гіталов».
Комсомольсько-молодіжній бригаді водіїв АТП-1С041
минулого року було присвоєно почесне звання колек
тиву імені XXIV з’їзду комсомолу України. Славиться
своєю Ініціативністю і працелюбством КМК тракторної
бригади № 2 колгоспу «Дружба» (керівник
В. П. Колпак, групкомсорг В. Дубченко). Тут 45 молодих механі
заторів успішно впроваджують бригадний підряд на ви
рощуванні кукурудзи. Комсомольсько-молодіжна ланка
колгоспу імені Жданова стала переможцем республі
канського соціалістичного змагання і нагороджена пе
рехідним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ.
Успіхи більшості первинних комсомольських значною
мірою залежать від їх ватажків. І як тут не згадати Світ
лану Брюховецьку — заступника голови колгоспу імені
XX з’їзду КПРС по роботі з молоддю, — яка вже сім
років працює в комсомолі, Надію Павленко з колгоспу
імені Калініна, Наталку
Карпову з Новоукраїнського
комбінату хлібопродуктів, а ще Віталія Шуляка і Сергія
Кудюка з колгоспів імені Пархоменка та «Ленінським
шляхом», які успішно поєднують механізаторську робо
ту з комсомольськими справами.
Любов до рідного краю і прагнення знати про все
якомога більше, бажання спробувати свої сили у
справжній «дорослій» справі і цим довести свою само
стійність — ось далеко не повний перелік якостей, ха
рактерних для школярів району.
Для прикладу скажу,
що в учнівській виробничій
бригаді Комишуватської СШ, яка недавно стала лауреа
том премії Ленінського комсомолу, учні залучаються
до праці, проходять першу школу трудового загарту
вання, вчаться по-господарськи ставитись до народного
добра, виробляють активну життєву позицію, набувають
досвіду. У бригаді склалися сприятливі умови для еко
номічної освіти учнів: впроваджені елементи госпроз
рахунку, бригадного підряду, створені
спеціалізовані
ланки механізаторів, рільників, овочівників, тваринників,
кролівників, шовківників. За бригадою, яка давно стала
структурним підрозділом місцевого колгоспу імені XX
з'їзду КПРС, закріплено 56 гектарів орної землі, 3 трак
тори, зернозбиральний комбайн «Нива», повний комп
лекс необхідних для обробітку грунту сільськогоспо
дарських машин і знарядь.

Шкільний колектив бере конкретну участь в реаліза
ції Продовольчої програми СРСР, в створенні Всесоюз
ного комсомольського рахунку економії і бережливості
одинадцятої п’ятирічки. Тільки за останні 3 роки учнів
ська виробнича бригада на закріпленій площі зібрала
2650 центнерів пшениці, 9760 центнерів кукурудзи, 315
центнерів соняшнику, 5800 центнерів цукрових буряків,
1540 центнерів овочів. А екіпаж
шкільної «Ниви» під
час минулих жнив намолотив більше
3000 центнерів
зерна. Але важливіше всього — моральний заряд, який
одержують школярі від усвідомлення реального вкла
ду в загальну справу. У полі, на фермі, працюючи по
ряд із наставниками — бригадиром тракторної бригади
двічі Героєм Соціалістичної Праці О. В. Гіталовим, Ге
роєм Соціалістичної Праці дояркою Л. М. Кравченко,
агрономом Л. С. Білобабченко, головним економістом
В. М. Антоненком, механіком А. І, Колотіліним, заві
дуючою молочнотоварною фермою Ю. О. Поповиченко, кращим комбайнером колгоспу І. С. Мечетом і ін
шими, діти вчаться переборювати
труднощі, готують
себе до свідомого вибору професії. Авторитетне, муд
ре слово наставників звучить на комсомольських збо
рах і тематичних вечорах, на лінійках Слави і святах
урожаю, в індивідуальних бесідах зі школярами.
Звертаючись до наставників, Олександр Васильович
Гіталов любить повторювати відому народну мудрість:
«Славен майстер, який досяг вершин
майстереності,
але тричі славен той, хто допоміг зійти на цю вершину
своїм учням». І я з цим погоджуюся.

перший секретар
сомолу.

О. КОЗЛОВСЬКИЙ,
Новоукраїнського райкому ком
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«Перш ніж вибрати книгу
в бібліотеці, я завжди чи
таю коротку анотацію до
неї. Так було
і з книгою
К. Домбровського
«Острів
недосвідчених фізиків». В
анотації натрапив на слово
«пригоди». Тож, не задумую
чись. і взяв цю книжку. В
ній йдеться про те, як чет
веро школярів
одержали
можливість на.свій розсуд
змінити деякі фізичні зако
номірності за' допомогою
фантастичного пристрою.
У книзі
справді багато
несподіваних
пригод. До
цього не мав бажання чи
тати про фізику. А ця кни
га переконала мене, що я
був неправий. Окрім того,
вона вчить цінувати друж
бу, готовність
допомогти
тому, кому важко».

літератури,
журналів
«Юный техник», «Моделистконструктор». А
учні вчи
тельки фізики С. В. Дунай
завжди замовляють книги,
які вона
рекомендує для
написання рефератів. Інші
вчителі-предметннки допо
магають бібліотеці
у про
паганді книг під час днів
інформації, переглядів лі
тератури, колективних бе
сід.
Так, із їхньою допомогою
у районній дитячій бібліо
теці і в сільських бібліотс-

Соціалістичної Праці В. І.
Моторний та депутат Вер
ховної Ради СРСР доярка
М. А. Монаша. Кожен та
кий захід стараємося про
водити так, щоб діти відчу
вали: прочитана книга, як
і урок у школі, обов'язко
во наближають їх до само
стійного трудового життя.
. ЕРЕД наших
читачів,
’ любителів фізики і тех
ніки — Женя Куліш, Слав
ко Наконечний, Сашко Ко
вальський, Владислав Фе
доров, Лариса Литвииюк...

С

ДОСВІД

ЗАХОПЛЕННЯ —
МРІЯ —
ПРОФЕСІЯ
ІІАВЕДЕНІ ВИЩЕ слова
11 — з відгуку
нашого
читача Сергія Шарова. Чи
таєш його і радієш: ще
один читач знайшов у нас
потрібну книгу. Як важли
во не тільки помітити цей
інтерес, а й допомогти роз
винути його, адже основою
майбутньої професії часто
стають саме перші
дитячі
захоплення.
Але самим тільки бібліо
текарям не під силу впли
вати на інтерес кожного з
читачів, яких у нас тисячі.
Тому опираємося на допо
могу вчитслів-предметників,
керівників
різноманітних
гуртків. Підтримуємо з ни
ми постійні зв’язки, інфор
муємо їх про новинки ди
тячої літератури з різних
галузей знань. За словами
керівника технічних гуртків
Будинку піонерів О. М. Петрухи, його юні судно- та
авіамоделісти — наші най
активніші читачі технічної

ках проводимо години ціка
вих повідомлень «Фізика і
техніка», огляди літератури
«Хай атом буде робітником,
а не солдатом», «Па світі
тисячі професій — одна із
них твоя», уроки сучасності
«Хвала рукам, що пахнуть
хлібом». Новою
формою
пропаганди
книги в ході
республіканської читацької
конференції по Продоволь
чій програмі в районі стали
дні молодого господаря, які
почалися переглядом літе
ратури «Продовольча про
грама — справа честі моло
дих». Нашіцчн гостями під
час цих днів були Герой

Хтось із них піде батьків
ською стежкою — «в меха
нізатори», як пише в анкеті
Олександр
Трегуб; Вані
Буртному — юному люби
телеві зоології — любов до
тварин і до книг, можливо,
допоможе стати ветлікарем.
Саме про цю професію мріє
наш читач. А після бесіди
«Галілео Галілей», яку про
вів для ровесників . шести
класник Іван Чижевський
із Підвисокого, можливо, у
хлопця з’явиться бажання
вчити
колись улюбленого
предмета інших.
Усний журнал «Фізика І
час», тематичний
вечір

«Електричне поле — поміч
ник людини», читацька кон
ференція «Фізика і космос»,
проведені підвисоцькою біб
ліотекаркою В. С. Шевчук,
показали читачам роль на
укових знань
у розвитку
суспільства.
Думаю, що
після цих
заходів у бібліфекн обов’язково зросте
кількість юних
читачів —
любителів точних наук.
І знову — читацький від
гук: «Для підготовки рефе
рату з фізики мені пореко
мендували книгу М. Алексєєва
«Фізика — юним».
Спочатку я думала зупини
тись тільки на відповідно
му розділі, але, гортаючи
сторінку за сторінкою, вже
не могла від книги відірва
тися. Сподобалась вона ме
ні тим, що знайомий мате
ріал, який ми проходили на
уроці фізики, подається тут
набагато цікавіше,
післі^
кожного розділу
— запи
тання,
загадки,
ребуси,
кросворди. Я багато дізна
лась нового, незвичайного з
життя
видатних фізиків.
Реферат удався — це від
значили і вчитель, і одно
класники.
•Добре було б з допомо
гою цієї книги провести у
нас гру, подібну до телеві
зійної «Що? Де? Коли?»
Як бачимо, у захоплень
не буває канікул. І влітку
в бібліотеці багато дітей. І
ми горді бід усвідомлення
того, що наша робота про
буджує в них творчу дум
ку, бажання більше знати і
вміти.
К. НАКОНЕЧНА,
заступник директора по
роботі з дітьми Новоархангельської центра
лізованої бібліотечної
системи.

НАВІЧНО
В ПАМ'ЯТІ НАРОДНІЙ

На вахті—
поет
і воїн
Ще одне прізвище з’я І
вилося в списку комсо
мольсько - молодіжної
бригади водіїв у Горлівському автотранспортно
му підприємстві — Героя
Радянського Союзу Бори
са Котова.
...До війни Котов пра
цював на горлівськін шах
ті № 9 «Підземгаз». За
хоплювався віршами, сам
писав про гірницьку пра
цю, про стахановців, про
людей Донбасу.
Друку
вався в обласних газетах,
журналах.
У 1943 році під час фор
сування Дніпра сержант
Б. О. Котов першим до
ставив свій
міномет на
правий берег ріки
і від
крив вогонь по противни
ку. Розстрілявши боєза
пас, воїн озброївся гвин
тівкою та гранатами і ки
нувся на ворога, повівши
за собою
товаришів. У
цьому бою він загинув.
Не судилося Борису Ко
тову дізнатися, що став
Героєм Радянського Сою
зу, що його ім’ям названо
вулиці, що йому встанов
лено пам’ятник.
Багато
що прийшло до нього по
смертно —
солдатська
слава, літературне визнан
ня: його посмертно прий
няли в члени Спілки пись
менників СРСР, було ви
дано дві книги віршів.
На честь 40-річчя Вели
кої Перемоги
бригада,
очолювана В. Горсиком,
стала па трудову вахту,
присвячену подвигові зем
ляка. Кожний водій пере
виконує плани перевезен
ня народногосподарських
вантажів. Тому і вийшов
колектив
за підсумками
першого півріччя
пере
можцем змагання на автопідприємстві.
С. САВЧЕНКО,
кор. РАТАУ.
Донецька область.

Сім з лишнім тисяч радянських ПТУ щорічно випускають біля двох з половиною мільйонів молодих кваліфікованих спеціалістів. Це головне джерело попов
нення робітничого класу нашої країни. З ножним роком розширюється коло про
фесій, за якими йде навчання.
н
На ВДНГ у павільйоні «Профтехосвіта» розгорнуто виставку' «ТехнЬ а творчіеть юності», котра нараховує біля 250 експонатів. Виставка знайомить відві^увачів з технічною фантазією юнаків та дівчат усіх республік
На знімку: в одному із залів нової виставки.

Фото В. БУДАНА.
Фотохроніка ТАРС.

ПРО НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ В ГЕРКУЛА
НУМ! — ДРЕВНЬОМУ МІСТІ, ЩО ЗАГИНУЛО РАЗОМ
ІЗ ПОМПЕЯМИ ВІД ВИВЕРЖЕННЯ ВЕЗУВІЮ, РОЗПО
ВІДАЄ АМЕРИКАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «НЕШНЛ ДЖІОГРЕФІК». АГЕНТСТВО ПРЕСИ
НОВИНИ ПРОПОНУЄ
УВАЗІ ЧИТАЧІВ СКОРОЧЕНИЙ ВАРІАНТ ЦІЄЇ СТАТТІ

Т ЕАТРАЛЬНА
сцена
* опошіта мороком ось
уже майже дві тисячі літ.
І все ж через стару кри
ницю сюди проникає до
сить світла, щоб роздиви
тися, яким
грандіозним
був цей римський театр.
Згори капає грунтова
вода і нагадує,
що ти
знаходишся па глибині ЗО
метрів під
землею і що
цей театр,
яким колись
пишалися жителі древньо
го міста Геркуланума, по
хований під^кількома ша
рами
вулканічної лави.
Вона вилилась із кратера
Всзувія, спалюючи і змі
таючи все на своєму шля
ху. Долю
Геркуланума
розділили і сусідні Пом
пеї.
Сліди цих міст зникли з
лиця землі на довгі сто
ліття. Лише 1709 року

при ритті криниці випад
ково наткнулися на сце
нічний поміст. Почали від
кривати бічні ходи, і осна
щення театру стало здо
биччю
неаполітанської
знаті. На облицювання їх
вілл пішли гарні марму
рові плити, були вивезені
бронзові
й
мармурові
скульптури.
Один із вузьких ходів
веде до самого
центру
міста, значна частіша яко
го за останні півстоліття
зусиллями
археологів
знову постала перед по
глядами людей.
Довго
вважалося, що
майже всі жителі Герку
ланума встигли уникнути
люті Везувію. Археологи
виявили тут усього дюжи
ну людських скелетів, то
ді як у Помпеях на протиложному схилі Везувію їх

було знайдено .кілька со
тень.
На початку 1982 року
в міській стіні, що тягне
ться вздовж узбережжя,
археологи виявили десять
великих ніш, котрі, віро
гідно, служили місцем
зберігання
рибальських
човнів. Ці ніші були за
повнені скелетами людей,
які, схоже, померли рап
товою смертю. Мабуть,
охоплені
жахом, вони в
паніці збігли по сходах у
нішу в надії знайти в ній
порятунок.
В одному з тунелів пра
цює вулканолог Харалдур
Сігурдсоп. У співавторстві
з іншими вченими він ви
сунув нову
гіпотезу иро
тс, як відбувалося вивер
ження.
Дві тисячі років тому
жителі тутешніх МІСЦЬ,
очевидно, не підозрювали»
що знаходяться біля під
ніжжя вулкана:
у стані
спокою він
залишався
принаймні триста років. У

*’
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«Молодий

комунар»

З стор
ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

Іде у село молода сім’я

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

лодого реставратора ста
ренький «Мінськ» виблис
кує лаком
і нікелем, у
нього чітко
і рівно пра
цює двигун. Кожен мото
цикліст позаздрив би.
Таке захоплення зовсім
не заважає Володимирові
добре вчитися, брати ак*
тивну участь
у роботі
комсомольської організа
ції, займатися спортом.
— Вражає настирливість
Володі у праці,
— говорить
майстер училища
О. О. Давидов. — До
всього докопається сам.

ЦІКАВЕ

Учень Кіровоградського
міського професійно-тех
нічного училища № 2 Во
лодимир ДУДНИК захоп
люється реставрацією ста
рих мотоциклів.
У вільний час він іде в
свою майстерню. Там йо
го чекають мотоцикли:
М-103 — один із первіст
ків Мінського мотозаводу, ДКВ-190 випуску 1937
року. Знімає іржу і стару
фарбу з металу, вичищає
брудні деталі, налагоджує
двигун... Для Володимира
це не просто праця — це
творчість, це і відпочинок,
що приносить задоволен
ня.
Завдяки
зусиллям мо-

Скоро в Олександрії і
Кіровограді проводитиму
ться обласні виставки. На
них будуть представлені
й експонати,
відновлені
комсомольцем Володими
ром Дудником,
членом
клубу «Авторетро» това
риства «Автолюбитель».
О. ВОРОНОВ.
Фото М. УРСУЛЕНКА

м. Кіровоград.

ЧИТАЧ СХВАЛЮЄ

Допомагають
зберегти здоров’я
Недавно я лікувався в
терапевтичному відділенні
Новомиргородської район
ної лікарні.
Завідуюча
відділенням Н. Ф. Крав
ченко,
медсестри Р. П.
Свиридова, Н. 1. Путннк,
В. Ф. Хільченко,
М. С.
Ткаченко розповідають, як
уникнути хвороб, як за
гартувати організм, про
шкідливість самолікуван
ня. Антиалкогольна про
паганда — теж невід’ємна
складова роботи районних
медиків. Дуже добре, що
воші не тільки поправля
ють здоров’я пацієнтів, а
й допомагають зберегти
його надалі.
К. КОЛОМІЄЦЬ,
учитель.

Новомиргородський
район.

L

„.Медики
вимагають:
мийте руки
перед їдою,
не пийте сирої води та си
рого молока, не вживайте
немитих овочів та фрук
тів! Проте коли люди не
хтують
цими порадами,
виникають кишкові захво
рювання.
До цієї групи відносять
ся:
гастроентероколіти,
дизентерія, сальмонельоз,
черевний тиф, холера, хар
чові токсикоінфекції тощо. Збудники їх розмно
жуються у кишечнику
хворих. Захворювання пе
редається
здоровим лю
дям від хворих, іноді від
тварин. Особливо небез
печні ті хворі, які мають
доступ до харчових про-

Як радісно
тримати у всі труднощі. Так зміцні
руках недавно одержаний ла, загартувалася сім’я.
диплом про
закінчення
Після
закінчення ін
інституту!
ституту Михайло та Люд
Отримали дипломи
і мила поїдуть трудитися у
випускники Кіровоградсь село Миронівку Світлокого інституту
сільсько водського району. Звідти
господарського машино Михайло пішов учитися за
колгоспу.
будування Михайло Ангу- направленням
Тут збирав матеріал
для
рець та його
дружина своєї дипломної роботи,
Людмила. Побралися во яку захистив на «відмін
ни ще на першому курсі. но». Працюватиме в селі
Коли народилася донька головним інженером.
продовжували
Н. КРАВЧЕНКО.
Оксана,
вчитися,
разом долали
Світловодський район.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

її четвертий трудовий
порадою, і теплим
сло
вом. А невдовзі сказала:
— Тепер, Наталю, я мо
жу спокійно
йти на пен
сію.
Отоді й вирішила пода
ти документи
на зочне
відділення Кіровоградсь
кого кооперативного тех
нікуму імені
М. Н. Сая.
Навчання в технікумі до
помагало в роботі.
Четвертий рік працює в
колективі Наталя
Горпинюк. Кожен із них був для
неї
пам’ятним,
кожен
день приносив задоволен
ня від постійної потреби
рости, діяти.

Коли Наталка Горпинюк
закінчувала школу, то вже
тримала сховану в зошиті
об'яву про набір на курси
в Ульяновську школу ку
харів. Час минув швидко.
Закінчила
курси на від
мінно. Мала можливість
продовжувати навчатись,
та вирішила попрацювати.
Одержала направлення і
разом з Галею Снісаренко і Зоєю
Куроп’ятник
приїхала
працювати
в
Компаніївське об'єднання
громадського харчування.
Не все спочатку
йшло
так, як хотілось. Бракува
ло досвіду. Шеф-кухар
Любов
Павлівна Вусата
підтримувала
і діловою

Н. САВЕНКО.

ЧИТАЧ РАДИТЬ розладах треба звертати

ПЕРШ, НІЖ СІСТИ ДО СТОЛУ
дуктів, оскільки збудники
кишкових хвороб, що по
трапили в їжу, не тільки
тривалий час «живуть», а
й розмножуються (осо
бливому молоці, м’ясних,
рибних та овочевих стра
вах) .
Заражаються
харчові
продукти через брудні ру
ки від джерела інфекції,
через стічні води, які по
трапили
в водопровідну
мережу.
Кишкові захворювання
не обминають дитсадків,

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ а на роботу їжджу в інше,

що знаходиться на відста
ні 50 кілометрів.
Хочу
«Півтора року тому я влаштуватися працювати
закінчила
медучилище. за
місцем проживання,
Нині працюю медсестрою але адміністрація лікарні
родильного
відділення. не дає згоди на мій пере
Вийшла заміж.
Живу з хід, мовляв, я як молодий
чоловіком в одному селі, спеціаліст повинна відпра-

де порушують санітарногігієнічний режим. Інколи
доводиться бачити, як до
рослі дають дітям немиті
овочі чи фрукти, несуть у
сумках разом із овочами
хліб. Скільки мікробів мо
же попасти до організму
в таких випадках!
Ознаки хвороби різно
манітні. При тяжких фор
мах кишкових інфекцій
бувають часті
проноси,
блювота,
біль у животі,
тощо. Хворим слід негай
но звертатись до лікаря,

цювати три
роки за направленням.
Чи
правильно
це?
Роз’ясність
мені,
будь
ласка.
Г. КИРИЧЕНКО.

с. Федорівна,
Добровеличківський
район».

але вони часто «лікують
ся» самі і цим завдають
собі й іншим великої шко
ди: захворювання триває
довше, люди надовго ста
ють бактероносіями, зара
жають своїх дітей, колег
по роботі.
Характерною
ознакою
кишкових захворювань є
неспроможність організму
виробляти імунітет. Одне
й те ж захворювання мож
на перенести кілька разів
на рік.
Тому при будьяких шлунково-кишкових

ся за медичною допомо
гою. Лише своєчасне, пра
вильно почате і до кінця
проведене лікування може
привести до одужання.
Заходи
запобігання
кишковим інфекціям прос
ті й доступні — це дотри
мання в побуті та на ви
робництві
елементарних
правил особистої гігієни,
чистоти в житлових при
міщеннях, на територіях
садиб, підприємств,
у
громадських місцях.
Слід пам’ятати, що за
побігти хворобі
значно
легше, ніж потім її ліку
вати.

Згідно з
положенням
про персональний розпо
діл осіб, які закінчили ви
щі і середні навчальні зак
лади (наказ № 870 Міні
стерства вищої
і серед
ньої спеціальної освіти
від 30.07.1980 р.), моло
дий спеціаліст
повинен

М. МОЛОДЧЕНКО,
лікар облеанепідемстанції.

відпрацювати три роки за
направленням.
У даному випадку ад
міністрація лікарні без
дозволу обласного відділу
охорони здоров’я не мав
права відпустити молодо
го
спеціаліста на інше
місце роботи.

розкривають таємниці Геркуланула
римського
натураліста
.Плінія Старшого, що зна
ходився на той час в Мізенумі на іншому боці за
токи, величезна хмара, що
вихопилася із надр Везувію, викликала
скоріше
інтерес, аніж тривогу. Бу
дучи командуючим римсь
ким флотом, Пліній нака
зав перевезти його
на
кораблі через затоку, щоб
вивчити це явище. Він там
і загинув, але
його пле
мінник Пліній Молодший,
що спостерігав за вивер
женням Із
дому свого
дядька, залишив опис ка
тастрофи. Цей опис до
дрібниць співпадає з но
вою версією виверження,
розробленою па основі ос
танніх відкриттів.
— На початковому ета
пі виникли підземні по
штовхи, — розказав Сі
гурдсон, — ї
поступово
настільки почастішали, що
земля стала ніби вібрува
ти. Потім на вершині ут
ворився кратер під дією

струменів пари. Вдень 25
серпня 79 року н. е. місто
струснув дуже
сильний
підземний „ поштовх, і над
Везувієм піднялася вели
чезна грибовидна хмара.
П — то і бачив
Пліній
Старший із Мізепума.
Через півгодини вели
чезні маси вулканічного
попелу, що. зметнулися на
висоту понад 20 кіломет
рів, почали опускатися на
місто, посипалися великі
шматки породи, що від
ривалися від краю крате
ра. Настала майже повна
темрява.
Невдовзі дахи
будинків стали провалю
ватись, але найгірше було
попереду.
У міру того, як вичер
пувалась енергія вулкана,
фонтан попелу почав хи
татися з боку в бік. Перш
ніж він остаточно вичер
пався, величезні маси роз
печеної лави вихлюпнули
ся на його схили. Широ
ким вогненним потоком,

що знищував усе живе,
життя, — говорить Вільвони рушили вниз.
гельмія Яшсмська, що ба
Смерть спіткала бага
гато років займалася ви
тьох жителів Помпей у їх
вченням цього питання.
власному домі, де, як їм
Щоб створити ілюзію
здавалося, вони відчували
ще більшого простору, на
себе у більшій
безпеці.
стінах зображувалися ба
Одні гинули під уламка гата рослинність, фонтани,
ми зруйнованих будівель,
екзотичні птахи.
Попу
інші опинилися як у паст
лярною була й театраль
ці й задихнулися, замуро
на тематика.
вані латою і засипані по
Так само поштиво ста
пелом.
вилися ці люди до лазень.
Хто ж були
ЦІ люди?
Лазні були місцем спілку
Який
вони вели спосіб
вання, тут зустрічалися з
життя?
друзями, проводили ВІЛЬ
Нам вони можуть зда НІШІЙ час.
тися нескромними.
Вони
Геркуланум у давні ча
не соромилися оголювати
си круто
спускався до
своє тіло. Воно було пред
моря. Торгівля
тут не
метом захвату. Атлетичної
процвітала,
Заможних
статури юнаки з гордістю
римлян сюди,
очевидно,
демонстрували свою мус
приваблювала
ідилічна
кулатуру перед глядачами
природа.
в театрах.
Але місто
це було не
З великою любов'ю жи
тільки курортом. При роз
телі Помпей відносилися
копках було знайдено ба
до своїх садів.
гато рибальських
сіток.
— Вони їли
і спали в
Тут не було
майстерень
своїх садах, які були для
ремісників, таких типових
них невід’ємною частиною
для
Помпей.
Розкішні

будинки, бані, театр свід
чать про те, що в Геркуланумі жили багаті, куль
турні люди.
При розкопках однієї з
віл були знайдені папірус
ні згортки. Текст їх під
дається прочитанню, хоча
вони і обвуглились.
Великий інтерес для на
уки являє знайдений при
розкопках човен. Його ви
вчає американський уче
ний з Інституту підводної
археології Річард Стеффі.
Довжина човна близько 8
метрів. Вишуканий кор
пус має вигадливу різьбу
на бортах. За майстерніст|о виконання
чонен не
поступається
грецьким.
Цінність
знахідки ще в
тому, що до останнього
часу науці мало було ві
домо про
кораблебуду
вання у римлян.
Па думку Стеффі, вели
ка кількість шматків де
рева на березі вказує на
те, що
Геркуланум був
кораблебудівним центром.

Якщо це так, то стає зро
зумілою лрпчпна багатст
ва міста.
Той факт, що в нішах,
де ховалися люди, не бу
ло човнів, дає підстави
частині
припустити, що
жителів міста
вдалося
врятуватися. Як
вважає
Сігурдсон. Везувій виверт
щонайменше шість пото
ків лави. Останній її ви
кид був кульмінацією вул
канічної
діяльності. Гі
гантські потоки лави, що
обрушилися в море, клуби
чорного диму, який зату
лив сонце, нагнали жаху
на Плінія Молодшого, йо
го матір та інших жителів
Мізепума, що знаходився
за 32 кілометри від Везувію.
До кінця вересня 1983
року розкопки в Геркуланум і уповільнилнея. Майбутнє археологічних досліджень тут доенть непевне.
(АПН).

«Молодий

4 стор

4 серпня 1984 року

комунар»

ІНОЕКРАН МІСЯЦЯ
новому
кінофільмі «Час мів
імені М. Горького,
бажань» знялась заслуже служить судова хроніка,
на артистка РРФСР лауре
— дослідження
ат
Державної
премії а метою
СРСР Віра Алентова (цент людської душі.
ральна роль у
стрічці
На
кіностудії
Імені
«Москва
сльозам не ві 0. Довженка
у
стрічці
рить» зробила її ім’я відо «Звинувачення»
головну
мим у нашій країні і за и роль слідчого з особливо
межами). Головний чоло важливих справ зіграв ві
вічий образ у новій кіно домий актор Михай Волонстрічці створив народний тир, відомий
широкому
артист СРСР Анатолій Па
панов.
Прагнучи створити
сі
м’ю, немолода жінка, на
решті, зустрічає гідну людину. Історія
стосунків
цих двох героїв стає сер
йозним приводом для роз
думів про те, до чого при
водить підміна істинних
життєвих принципів уяв
ними.

Нову кінострічку «За
ложник» знято на кіносту
дії «Таджикфільм» режи
сером
10. Юсуповим за
всіма законами
пригод
ницького жанру. Сцена
ристи
В. Максимов та
Л. Махкамов створили сю
жет динамічний і захоп
люючий: у віддалені райо
ни Таджикистану, охопле
ні епідемією,
необхідно
доставити вакцину та лі
ки. Шлях маленького ка
равану
пролягає через
землю, де поки що хазяй
нують басмачі...
Для актора Костянтина
Бутаєва,
що зіграв
у
фільмі «Заложник» голов
ну роль, це перша посправжньому велика ро
бота в кіно.

глядачеві як
виконавець
ролей мужніх і благород
них людей («У зоні особ
ливої уваги», «Хід у відпо
відь», «Випадок у квадраті
36 — 80»). В
основі нової
картини лежить
Історія
розслідування причин ав.
томобільної натастрофи, у
результаті
якої загинув
директор передового
в
області автогосподарства.

ліканськ! юнацькі
спортивні ігри —
велогонка на шосе
серед дівчат (Жи
томир):
9—12 — чемпіонат Укра
їни з легкої атле
тики серед чолові
ків (Київ);
9 — 10 — першість облради ДСТ «Спартак» з
фехтування (Кіро
воград):
12 — 19 — Тиждень
спор
тивних ігор;

СЕРПЕНЬ
СПОРТИВНИЙ
1— 8 серпня — фінал
юнацької першості
республіки
з во
лейболу
(Терно
піль);
5— 8 серпня — І респуб-

но. У машині по дорозі на
роботу він
вивчив урок
французької мови, записа
ний на мігнітофон. Точно
в передбачений час опус
тився у своє
службове
крісло. І тут пролунав те
лефонний дзвінок, після
якого він і вирушив у гос
ті до Серафима
Полубіса...
Виконавець ролі Микити — Родіон ІІахапетов—•
популярний актор та ре
жисер, знімався у фільмах
«Ніжність», «Раба кохан
ня», «Валентина», «Перед
закритими дверима», «Лю
дина, яка закрила місто»,
«Закохані», «Торпедонос
ці». У новій картині зніма
лись Д. Михайлова, Е. Бо
чаров, В. Самойлов.
На кіноекран міста ви
йдуть і такі нові фільми:
кіностудії «Азербайджанфільм» «Пора сідлати ко
ней» — про повстання се
лян
Закавказзя
проти
0ального гноблення . □
XIX століття; кіност
річка «Шанс» — фантас
тична комедія,
створена
на кіностудії «Мосфільм»
сценарієм
відомого
за
письменника-фантаста КІра Буличова; фільм «Пі
щаний годинник», де тон
ко І зворушливо розкрито
тему фронтового братства;
стрічка «Відлуння далеко
показує,
го вибуху», якаі
обернутися
чим можуть
та недобросонедоробки
будіоельників
вісність
міського газопроводу.

І. ПІДОПРИГОРА.

' СПОРТ

-

СПОРТ

14—16 — чемпіонат рес
публіки з
легкої
атлетики серед жі
нок (Київ):
18—19 — відкритий чем
піонат області
з
художньої гімнас
тики (Кіровоград):
18—22 — першість
рес
публіки з
легкої
атлетики
серед
школярів (Київ):
24—29 — першість УРСР з
кульової стрільби
серед споитсменів
1963—1965
років

народження (Київ);
25—28 — І республікансь
кі юнацькі
спор
тивні 1грн — стен
дова стрільба (Во
рошиловград):
23—26 — І руспублікан.
ські юнацькі спор
тивні Ігри,
вело
гонка на шосе, дів
чата
(Новомос
ковськ):
29
— 1 республікансь
кі юнацькі
спор
тивні ігри — вело
трек (Київ).

БАШКИРСЬКА
АРСР.
Ріка Біла протікає мальов
ничими
місцями
серед
скель, лісів і лук. На бе
регах по всій Ті
довжині
розташовано
багато ту
ристських баз і зон відпо
чинку нафтохіміків, наф
товиків, машинобудівників
республіки. У середній те
чії ріки
неподалік міста
Салавата розташована зо
на відпочинку нафтохімінів ордена Леніна вироб
ничого об’єднання «Салаватнафтооргсинтез». Наз
ва здравниці — «Агідель»
— походить від башкирсь
кої назви ріки.
На знімку: у служ
бовця житлово-комуналь
ного управління об’єднан
ня «Салаватнафтооргсинтез» Сергія ЗЕЛЕННОВА І
школяра Сергія ХОХРЯКО
ВА лижі популярні і вліт
ку...
Фото В. ВОНОГА.
Фотохроніка ТАРС.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ ОБЛВИКОНКОМУ

ЗАПРОШУЄ
па навчання юнаків та
дівчат для набуття таких
спеціальностей:
продавець промислових
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
продавець продовольчих
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
коніролер-касир продовольчих і промислових то
варів (строк навчання —
1 рік).
Приймають юнаків та
дівчат віком від 16 років
з освітою за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лав Радянської Армії. Учнів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб.. а звільнених
в запас — 70 крб. на мі
сяць.
Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.

Для вступу потрібно подати такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності),
характеристику,
свідоцтво
про народ
ження або паспорт (пре- Й
д’являються особисто),
документ про освіту,
довідку з місця прожи
вання,
медичну довідку (форма
№ 286),
4 фотокартки 3x4 см.
Документи приймають з
15 травня по 15 серпня.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Василини, 5. Тел. 4-14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 6 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
Зам. 166.

Дирекція,

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

«ЗІРКА»—
СКА (Одеса)—1:0
фронтом,
об’єднавшись
навколо
свого
лідера
майстра
спорту Миколи
Латиша, який добре діяв
у захисті й нападі. Саме
з його подачі на двадцять
сьомій хвилині Сергій Ралюченко забив гол. Через
три хвилини Михайло Ка
лита зробив
добру прострільну подачу, але ніхто
з його партнерів не зміг її
прицільно використати.
У другому таймі ініціа
тива також була на боці
господарів. За п’ять хви

лин до закінчення матчу
голкіпер армійців
допу
стив помилку, та нею не
зміг скористатися Воло
димир Димов — він не
влучив у пусті ворота з
дуже близької відстані.
Це була 300 перемога
«Зірки» за час перебуван
ня в другій лізі і в кла
сі «А».
10 серпня розпочнуть
ся фінальні змагання, які
триватимуть до 27 жовт
ня.
В. ШАБАЛІН.

ЩАСТЯ
Колектив редакції облас
ної
молодіжної
газети
«Молодий комунар» щиро
вітає з одруженням корес
пондента
відділу комсо
мольського
життя Ольгу
СКИРТАНЬ і робітника Кі
ровоградського -ремонтномеханічного заводу Імені
В. К. Таратути
Анатолія
ПИЛИПЕНКА.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

Художню кіиорозповідь
про самобутнього народ
ного художника
«Сера
фим Полубіс та інші жи
створено на
телі Землі»
кіностудії «Мосфільм».
... Той день почався для
тридцятип’ятирічного хо
лостяка Микити Павлови
ча Зав’ялова, як звичай-

Кінофільм
«Співучас
ник» став
результатом
творчої співдружності ре
жисера і співавтора сце
нарію Інші Туманян (ві
домої за фільмами «П’ят
надцята весна», «Хлопчик
і лось», «Коли я стану ве
летнем») та Олександра
Шпеєра (за професією —
юрист, слідчий прокурату
ри, він не раз виступав і
як кінодраматург — його
ім’я значилось у титрах
фільмів «Свій», «Випадок
із
слідчої
практики»,
«Строк давності»). Мате
ріалом для нового фільму,
знятого на кіностудії ди
тячих та юнацьких філь

Постановника
фільму
«Час бажань» народного
артиста СРСР,
лауреата
Державної премії Героя
Соціалістичної Праці Юлія
Райзмана по праву нази
вають майстром жіночого
портрета. «Жіноча» тема
у його творах взяла поча
ток більше 40 років тому,
ноли на екрани
вийшла
«Машенька». Згодом гля
дачі сперечалися про де
сятикласницю Ксенію —
героїню
кінострічки «А
якщо це кохання?»
А ще
через кілька років була
гаряча полеміка з приво
ду його «Дивної жінни». У

Це був матч останнього
туру другого кола попе
редніх змагань всесоюзної
першості з футболу серед
клубів другої ліги шостої
української зони. Нагада
ємо, що на початку сезо
ну одесити у себе вдома
добилися
перемоги над
кіровоградцями — 2:0. І
ось зустріч в Кіровограді.
Наші земляки одразу ки
нулися в наступ широким

Разом з М. Волонтиром у
фільмі знімалися Б. Плот
ников,
Е.
Романов,
М. Гринько,
С. Іванов,
М. Сектименко.
Режисер
— Вячеслав Савельев.

БК 04205.

Обсяг 0.5 лрук. арк.

на базі 10 класів за такими спеціальностями:
1. Слюсар-інструментальник.
2. Слюсар-сантехнік.
3. Контролер ВТК.
В училище приймаються юнаки і дівчата без
екзаменів
строк навчання — Ю місяців
початок занять — 1 вересня.
_ Учням, що поступають на базі 10 класів та во
їнам, звільненим у запас, виплачується стипен
дія У розмірі 70 — 80 карбованців на місяць.
ід час виробничої практики учні одержують
додатково 33 проценти від заробленої суми.
До заяви необхідно додати: документ про осві
ту (оригінал), свідоцтво про народження або пасрт, характеристику із школи чи місця роботи,
військовий квиток чи приписне свідоцтво, медичу довідку (форма № 086-у), 6 фотографій 3x4 см<
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтне
вої революції, 20. Тел. 7-25-91, 7-05-61.
Дирекція.
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