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Будь завжди попереду!
В якому б колективі ти не працював, 

друже, чи то у тракторній бригаді або 
на молочно-товарній фермі, у зміні ли
варників або на вугільному розрізі, — 
ти живеш його сьогоднішнім прагнен
ням — достроково завершити план 
ювілейного ленінського 1970 року, план 
восьмої п'ятирічки. Твої трудові справи 
тісно вплітаються у звершення трудящих 
Кіровоградщини, які борються за почес
не право підписати трудовий рапорт 
XXIV з'їзду рідної Комуністичної партії. 
Орієнтир для твого трудового натхнен
ня визначений — це почин передових 
виробничих колективів області, який був 
схвалений обласним комітетом КП Ук
раїни.

У всенародному змаганні за гідну зу
стріч партійного з’їзду тобі треба визна
чити і своє місце. Ти повинен усвідом
лювати, що і твої особисії досягнення 
увійдуть у трудовий рапорт Ленінсько
го комсомолу XXIV з’їздові партії, що і 
твоїми зусиллями створюється колектив
ний подарунок наступному форуму ко
муністів.

З 1-го серпня оголошена Всесоюзна, 
трудова вахта молоді, присвячена пар
тійному з’їздові. Відомості, які надхо
дять з промислових підприємств, кол
госпів, будов, радгоспів, радують. Юна
ки і дівчата Кіровоградщини виступа
ють з багатьма цінними починаннями, 
спрямованими на підвищення ефектив
ності і продуктивності праці. «XXIV, 
з’їздові КПРС — трудові подарунки на 
кожному робочому місці!» — такий де
віз обрали собі різальники комсо-.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

У ПОЛЬОТІ
АВТОМАТИЧНА
СТАНЦІЯ „ЛУНА-16 «

Відповідно до програми дослід
ження космічного простору 12 ве
ресня 1970 року о 16 годині 26 хви
лин за московським часом у Радян
ському Союзі проведено запуск ав
томатичної станції «Луна-16».

Мета польоту станції — проведен
ня наукових досліджень Місяця і на
вколомісячного простору.

Автоматична станція «Луна-16» 
стартувала до Місяця з орбіти штуч
ного супутника Землі і вийшла на 
траєкторію, близьку до розрахунко
вої.

За даними телеметричної інфор
мації, бортові системи й агрегати 
станції функціонують нормально. 
Засоби наземного командно-вимірю
вального комплексу підтримують з 
станцією сталий радіозв’язок. Коор
динаційно-обчислювальний центр 
веде обробку одержуваної Інфор
мації.

ца фото: Валя Сугробова, комсомолка, доярка. Чег 
пертий рік працює у колгоспі імені Калініна Новоархан- 
гстьського району. Доглядав 14 корів. Цього року їй ра
дісно працюється — вже надоїла близько 3000 кілогра
мів молока па корову. Мріє доярка про добру зустріч 
XXIV з’їзду КПРС. 1 ото ж її мрія І виливається в ста
ранний труд, а відтак - І в ріку молочну, повнобс- 
Рсж,,у- Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

МОСКВА Понад 60 тисяч працівників текстильної і легкої 
промисловості столиці виконали особисті П’ятирічні завдання.

птиПРОДЗЕРЖИНСЬК. 60 бригад сталеварів Дніпрово,- 
кого металургійного заводу імені Дзержинського змагаються 
Ї^оїесие право зварити швидкісну святкову плавку в день 
вкриття XXIV з’їзду КПРС.

ТАШКЕНТ. Завершив виковаввя п'ятирічного плаву колек- . ..І^Еьшого в МІСТІ будівельного тресту м Ю!>.

НА ПЕРЕДЗ’ІЗДІВСЬКІИ ВАХТІ
■З початку п’ятирічки він здав в експлуатацію понад чверть 

мільйона квадратних метрів житла, багато шкіл.
ЯКУТСЬК. Колектив об’єднання «Якутзолото» завершив п’я

тирічну програму добування олова. Дострокове виконання зав
дання забезпечено завдяки успішному освоєнню нових розсип
них і рудних родовищ, удосконаленню технології.

(РАТАУ).
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орган кі^й^дського обкому аксну Ціна 2 коп.

мольсько-молодіжної бригади Миколи 
Склифуса з заводу «Червона зірка». 
Доярки комсомольсько-молодіжної
ферми колгоспу «Мир» Гайворонського 
району взяли на честь з’їзду підвищені 
соціалістичні зобов'язання і дали, зокре
ма, слово домогтися середньорічного 
добового надою від кожної фуражної 
корови по 10 кілограмів молока, знизи
ти собівартість одного центнера молока 
на 2 карбованці. їх приклад знайшов 
тисячі і тисячі послідовників.

Гаряче схваливши рішення липневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України, 
спрямованих на інтенсивне підвищення 
сільськогосподарського виробництва, 
молодь нашої області ділами заявляє 
про свою вірність курсу партії.

Юнаки і дівчата села зразково провели зби
рання врожаю зернових. Зараз вони ударники 
на «зелених жнивах», па збиранні і перевезен
ні цукрових буряків, картоплі, соняшника, ово
чів. В реалізацію рішень Пленумів прагне ві.сс* 
ти свою частку і міська комсомолія. відрадні 
факти наводились на пленумі Кіровоградсько
го міськкому ЛКСМУ, що відбувся недавно. 
Тільки за останні роки трудящі села одержали 
від кіровоградців понад план більш як 2 тисячі 
сівалок, 30,5 тисячі гідро- і маслонасосів, 600 
мийних машин, більш як на 1 мільйон 200 ти
сяч карбованців запасних частин. Молоді міро- 
воградці беруть участь у обладнанні кормоце
хів і кормокухонь, в спорудженні зрошуваль. 
них систем І т. ін. В цьому відношенні щирої 
подяки заслуговують комсомольці і молодь 
таких кіровоградських підприємств, як завод 
«Червона зірка», тракторних гідроагрегатів, 
радіовнробів, ремзавод «Укрсільгосптсхніка» 
та завод «Укрцукроремтрест». Лише п липні, 
виконуючи щойно прийняті рішення Пленуму 
ЦК КПРС, молоді агрегатвнки виготовили по. 
над план запасних частин для потреб сіль
ського господарства на 0 тисяч карбованців.

Значну допомогу подають підшефним кол
госпам молоді виробничники олександрійських
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підприємств, Знам’янського локомотивного і 
вагонного депо, Гайворовського тепловозоре- 
монтиого заводу. їх приклад повинні насліду
вати всі молоді робітники.

Ставши на трудову передз'іздівську 
вахту, ти, дорогий ровеснику, розумієш, 
що щоденна ударна праця і відмінне 
навчання, активна участь у виконанні 
завдань, поставлених у рішеннях Плену
мів ЦК КПРС, у Листі ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРІ1С і ЦК ВЛКСМ 
«Про поліпшення використання резер
вів виробництва і посилення режиму 
економії в народному господарстві» — 
це справа твоєї честі, честі твоєї комсо
мольської організації.

Тобі повинна бути до всього справа — як 
використовується заводське обладнання, авто
мобільний транспорт, чи виконується план вво
ду тваринницьких приміщень і т. ін. І коли у 
велику загальну справу ти вкладеш свою част
ку, а в своїх ділах у бачиш здійснення інтересів 
партії, твого народу — тоді ти відчуєш себе 
по-справжньому щасливим, готовим до високо
го подвигу.

Попереду — чимало днів напруженої 
творчої праці. А коли вони минуть, ко
ли будуть підбиті підсумки змагання 
на честь XXIV з’їзду КПРС, до перемож
ців прийде слава. її донесуть на своєму 
шовку пам’ятні стрічки ЦК ВЛКСМ до 
Червоного прапора, почесні вимпели 
ЦК БЛКСМ, що побували в космічному 
рейсі на кораблі «Союз-9» — ними бу
дуть нагороджені комсомольські органі
зації, які домоглись високих показників 
у Всесоюзній трудовій вахті молоді. Кра
щі комсомольсько-молодіжні колективи 
і первинні комсомольські організації 
будуть^ нагороджені пам'ятними вимпе
лами і занесені до Книги Пошани ЦК 
ВЛКСМ. А якщо ти, юний товаришу, бу
деш своїм друзям взірцем у труді, тебе 
чекає медаль ЦК ВЛКСМ «За ударну 
працю».

Отже, успіхів тобі, твоїй комсомоль
ській організації у передз'їздівському 
змаганні!

О ВУЧКО випрямила плечі, зупинила ио- 
л су на лету. (Вийшла вона позбивати 

бур’яни, що вискочили після дощу край 
домашнього обійстя).

Дайте мені покосити, —- звернувся.
— Та я сама вмію, чим ми гірші від чо

ловіків? — зупинилась на хвильку, ніби 
зважуючи поглядом, у якій справі при. 
йшов до неї незнайомець.
— Поговорити треба. Хочуть більше лю

ди про вас знати, Галино Василівно.
— Ну що ж, ходімте до хати. Ви, на

чебто, — кореспондент. До мене часто при
їздять. І втямки не візьму, що я такого 
героїчного зробила. Навіть незручно якось 
від людей. Робота, як робота, нічого особ
ливого.

У світлиці привернуло увагу жіноче ви
шивання. Над дверима — вміло виконаний 
рисунок собаки, а в іншому кутку відтво
рена сцена зустрічі Ромсо і Джульеттн. 
Висловив оцінку і запитав про улюблене 
захоплення господарки.

— Є така слабість до вишивання, хай 
тільки зима прийде. Зараз зайнятість у 
полі, та ось — Сашко, дволітній синок, 
прихворів. Знаєте, як ото мале любить у 
воді хлюпатися, а тоді кашляє. Такий кло
піт з дітьми у батьків, поки не повироста
ють. А раніше — мій вільний час у клубі, 
серед молоді. У драмгуртку, яким керува. 
ла Ліщинська, ми грали п’єси нашого 
земляка, сказати безпомилково, односель
ця, адже хутір Надія від села Карлюжно- 
го лише місточок відділяє і, звичайно, сю
жети для своїх творів Карпенко-Карин 
брав саме тут, серед наших предків. Ста
вили ми його «Наймичку», «Сто тисяч», 
«Безталанну», де мені діставалися голов
ні ролі.

— А садибу-музсй відвідуєте?
— Та ми ще з дитинства знаємо, що
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Галиною і бригадир 

не відпущу. Тепер я хоч

там знаходиться. Колись дякував сам онук 
драматурга Андрій Юрович за мальви, 
айстри та жоржини, які ми, піонери, до
глядали з весни до осені.
П ЕРЕГОРТА1ОЧИ родинний фотоальбом, 
11 відчув — якимось теплим давно знайо. 
мим подихом війнуло з одного любитель
ського знімку. Четверо усміхнених, засмаг
лих дівчаток затрималися серед пшенич. 
ного лану. Щасливі діти землі стояли на 
пагорбі села, що виднілося у пишній літ
ній зелені.

Нелегко зараз впізнати серед тих дівча
ток цю молоду жінку, яка сиділа переді 
мною за столом, відновлюючи сторінки 
свого трудового життя.

Десятирічку закінчувала у Кіровограді. 
Плекала рідня великі надії на доньку і 
чомусь вирішила, що їх Галя обов’язково 
вступить до... медінституту. «Бо якже 
інакше, — розмірковувала мати, — бачиш 
нашу лікарку. 1 в чистому щодня ходить, 
і люди и всі знають, вклоняються».

— Там буде видно, чим я займуся, -« 
пручалася Галина.

Згодом намірилася йти в рільничу брига
ду, тоді втрутився батько:

— Для чого ти вчилася? Йдн краще в 
контору...

Недовго засиділася за столиком, як по
чула, що обком ЛКСМУ направляє дівчат 
вчитися на курси механізаторів. Рішення 
прийшло відразу. Не встигли Галннчині 
батьки вернутися із Харкова, де гостюва
ли у родичів, як їх донька на порозі по
казала червону путівку в Бобрпнець. А в 
1964 році Галина, як 1 Я 180 подруг-трак- 
тористок, влилася в сім’ю механізаторів,

— От якби всі так справлялися з своїми 
обов’язками, як трактористка Галя Весе
лова, — говорить сьогодні голова правлін
ня колгоспу імені XXII з’їзду КПРС Л. 1. 
Петренко.

Не нахвалиться
1. А. Волошин:

— Тебе з ферми_______________ г .. .
спокійний, бо при тобі механізація нала
годжена і кормів підвозиш вдосталь для 
худоби.

Це сьогодні. А раніше... Соромно прига
дати. Тицьнуть в руки хлопці молоток і 
солоденько так:

— Не заводиться, кажеш? А ти сміливі
ше підходь до нього, постукай по задньо
му колесі. Сама іскра вискочить. 
ІЇЕВТОМНА щоденна праця принесла 
11 перші успіхи. Два роки тому у числі 
представників комсомолу нашої області 
Галина побувала на всесоюзній зустрічі 
кращих молодих виробничників у Москві, 
ЦК ВЛКСМ вручив їм, землеробам і ме. 
ханізаторам, нагрудні значки «Золотий ко
лос». У зверненні кращих з кращих до 
всієї нашої молоді говорилося, щоб юна. 
кн 1 дівчата сміливо опановували нову 
сільськогосподарську техніку, що йде на 
колгоспні ланн, помножували народне ба
гатство рідного краю.

Дізналася трудівниця, що в нашій краї
ні багато молодих дівчат сіли за кермо 
тракторів, за штурвали комбайнів. Позна
йомилась із їх досвідом. Стала працювати 
ще краще. Активно повела комсомольську 
роботу у своїй бригаді,

В минулому році у соціалістичному зма
ганні серед комбайнерів колгоспу подруж
жя Галина і Віктор Весслови, які працю
вали на одному збиральному агрегаті, по
сіли третє місце.

За сумлінну працю і душевну теплоту 
виявили односельчани їй високе довір’я, 
обравши депутатом обласної Ради депута
тів трудящих.

Цьогорічна ювілейна весна принесла ще 
одну велику радість в житті молодої 
жінки. Вона стала комуністом.

Розповідаючи про особисті плани і зо
бов’язання на честь XXIV з'їзду КПРС 
Галина Веселова говорить:

— Хочу вибороти першість по виробітку 
“а.трактор У наступному році. Суперники 
мої - Федір Биков, Полудень Юрій та По- 
лідснь Анатолій не так легко поступлять
ся у змаганні. Та це мене ніскільки не за- 
я ігп?€* "авпакн’ без боротьби не цікаво

... д. ТАНСЬКИЙ.
Кіровоградський район.
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2 ст®р. „Молодий комунар“ 15 вереепя року.

О ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТРІВНЯННЯ НА КОМУНІСТІВ
Мине небагато часу, і знову розпоч

неться дуже відповідальна робота ком
сомольців району по оволодінню полі
тичними знаннями. Говорити про важ
ливість цієї справи, значить вести мову 
про наше сьогодення, про ті завдання 
які ставить перед комсомолом партія 
про складність нинішнього світу. Бо як* 
скажімо, можна вивчати історію нашої 
парти, історію комсомолу, не аналізую
чи водночас. або хоча б не маючи уяви 
про сучасник світовий робітничий рух, 
про жнгтя і боротьбу молоді в капіта
лістичних країнах. Думається, що усві
домлення цього чи не найкраще допо
магає ще й ще раз зрозуміти і в повну 
міру уявити собі, як важливо сьогодні, 
щоб кожен комсомолець, кожна молода 
людина були озброєні політичними знан
нями.

1, готуючись до наступного навчального 
року, перш за все ми аналізуємо попе
редні здобутки і прогалини в цій робо
ті, щоб поставити її ще краще. Минулий 
навчальний рік, який проходив під зна
ком Ленінського ювілею, показав добру 
активність комсомольців і молоді райо
ну, їх бажання знати кожну хвилину 
життя Володимира Ілліча, партії, ство
реної ним, життя своєї рідної- країни.

У 51 гіолітгуртку.навчалось понад 1500 модо, 
дих хліборобів під керівництвом досвідчених 
пропагандистів, більшість яких має вищу чи 
середню спеціальну освіту. Саме завдя
ки зростанню професійного рівня підготовки 
викладачів гуртків, якому ми надаємо пай. 
серйознішого значення, рівень політичних 
знань молоді у минулому навчальному році 
значно зріс. Більшість пропагандистів — це 
члени або кандидати в члени КПРС. Для та
ких пропагандистів, як Анатолій Завгородній, 
Ольга Волошук. Леонід Юхно та багатьох 
інших характерне добре знання своєї справи, 
вміння цікаво й переконливо донести до слу-

хачіо матеріал, володіння сучасною методи
кою викладання. .

Особливо хочеться відзначити роботу 
гуртків у комсомольських організаціях 
колгоспів імені XXI з’їзду КПРС, імені 
Каліаіна, імені Суворова, «Україна» та 
районної лікарні. Тут успішно справля
лись з навчальними програмами, цікаво 
проходило обговорення важливих тем 
курсу навчання.

Та були у нас І такі комсомольські органі
зації, и яких на заняття з’являлося кілька чо
ловік. Зрозуміло, що заняття тут проходили 
кволо, безініціативно, нецікаво. Не в комсо
мольських організаціях колгоспів Імені XX 
з’їзду КПРС, імені Орджонікідзе, Імені Чала, 
ева.

18 серпня у пас було проведено одно
денний семінар секретарів комсомоль
ських організацій району. Ііа ньому 
йшлось про підготовку до нового на
вчального року у мережі комсомольської 
політосвіти. Було затверджено кількість 
і склад гуртків у кожній окремій органі
зації. У цьому питанні ми виходили з 
реальних умов, враховуючи минулорічні 
недоліки.

Аналізували причини поганої роботи гуртків 
у вище названих колгоспах. Ферми цих госпо. 
дарегн, на яких працює багато комсомольців

та молоді, далеко віл «о-пори X*
попи тись заняття гуртків. Зрозуміло, що дояр. каГнсС бЛо дуже незручну
піп. поки переодягнешся, вже II нема часу цтн 
до копторн па заняття. Цього року, порадити 
шнсь з секретарями партійних організацій 
господарств, комітетами комсомолу, ми вирі
шили проводити заняття гуртків у будинках 
іваринникіо. ...Взагалі, тісний контакт з партійними орга. 
нізаціями — це характерне для роботи ком
сомольських комітетів. І особливо в цін справі. 
У комуністів молодь переймає краще, придив. 
ляючись до їх методів роботи у мережі полі
тичного навчання.

Як і минулого року, найсерйознішим 
чином ми віднеслись до комплектували:: 
викладацької о складу. Залучили вчите
лів, молодих спеціалістів. Завчасно го
туємо для шіх методичні .розробки на 
різні темп.

Початок навчального року в системі 
комсомольської політосвіти співпадає з 
50-річчям виступу В. і. Леніна на III 
з’їзді РКСМ. І зараз всі готуються, щоб 
цю дату зустріти міцними знаннями і 
високими виробничими показниками.

О. АРТЕМОНОВА, 
секретар Бобрннецькоіо райко
му ЛКСМУ.

ДРУЖБА
1 СОЛІДАРНІСТЬ 

З ГЕРОЇЧНИМ 
В’ЄТНАМОМ

З ініціативи масових 
громадських організацій 
у нашій країні прово
диться місячник радян
сько-в'єтнамської друж
би. Він почався першого 
вересня напередодні 
великого свята братньо
го народу — 25-річчя 
Демократичної Респуб
ліки В’єтнам.

У ці дні на фабриках І за
водах, в колгоспах І радгос. 
пах, на новобудовах, тран
спорті, у пузах і школах 
проводяться мітинги І збори.

У заходах, здійснюваних 
У містах і селах, беруть 
участь делегація Товариства 
в’єтнамо.радянської дружби, 
дипломатичні співробітники 
Посольства ДРВ в СРСР, ін
ші в'єтнамські товариші.

В рамках місячника в па. 
лацах культури, клубах, біб
ліотеках, читальнях залах 
демонструються художні і 
документально - хронікальні 
в’єтнамські фільми, відкри
ваються книжкові, фото.і 
художні виставки, які роз
повідають про життя трудя. 
щнх В'єтнаму, їх славні тру
дові діла, героїчні’ боротьбу 
з американськими агресора, 
ми та їх найманцями.

У зналєенні дні місяч
ника радянсько-в’єтнам
ської дружби трудящі 
СРСР шлють своїм дру
зям і товаришам .у ДРВ 
і Південному В’єтнамі 
щирі побажання нових 
успіхів, висловлюють 
тверду впевненість у пе
ремозі в’єтнамського на
роду над імперіалістич
ною агресією, у справі 
об’єднання півночі і півд
ня країни в одну миро
любну демократичну 
державу.

На фото: одна з кращих учасниць вокального ансам. 
блю Новоархангельського районного Будинку культури, 
завідувачка читального залу райбібліогски Ніна 
СТРІЛ ЬЧУК.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ЩОРАЗУ, коли виходить
черговий номер стіннівки

«Комсомольського прожек
тора» на Олександрійському 
електромеханічному заводі, 
біля нього збирається багато 
робітників. і заходить мова 
про ті питання, які висвітлю
ють «прожектористи». А пи
тань цих чимало: трудова
дисципліна, робітнича честь, 
якість продукції, викорисган
ця резервів виробництва, бо
ротьба за економію та інші.

В трудовому житті заводсь
кого колективу «Комсомоль
ський прожектор» відіграє 
неабияку роль. Пригадуються 
кілцка * номерів стіннівки 
«КП», присвячених організа
ції комуністичного суботника 
і І квітня цього року. Великий 
фотомонтаж «прожекторис
тів» ро »повідав про зроблене 
колективами цехів, дільниць 
і служб заводу в цей день. 
«Блискавки», «Бойові лист
ки» сповіщали про передови
ків суботника. «Прожекторис
ти» вітали кращих трудівни
ків. Дісталося тоді і непово
ротким.

Такі фотомонтажі — не рід
кість. 1 вони, як кажуть, не 
зникають безслідно. От і не
давно молоді робітники заво
ду влаштували суботнії* по 
впорядкуванню нової їдальні. 
Знову з'явився фотомонтаж 
«КІІ». На знімках радісні, 
енергійні обличчя. Це ті, хто 
відзначився в організації і 
проведенні суботника. Приєм
но було багатьом прочитати 
теплі слова про своїх колег, 
друзів, з ким поруч працю
ють. І, мабуть, не один за
питав себе: «Хіба я не вмію 
ось так попрацювати?».

Уміло «прожектористи» ви
користовують засоби стінної 
преси проти порушників тру- 

• допої дисципліни, розкрадачів 
народного добра, ледарів. 
Якось комсомолець Федір Го
ловко «обмивав» получку і 
прогуляв зміну. Наступного 
дня «блискавка» засуджувала 
цей вчинок. Гострий сміх то
варишів, що розглядали кари
катуру, примушував Федора 
не раз червоніти, нижче опус
кати голову. Зараз Ф. Голов
ко працює успішно, як і його 
товариші, не порушує дисци
пліни. Урок пішов на користь.

Редколегія «КП» випускає 
номери стінгазет не за спеці
ально установленим графіком. 
В середньому свіжі номери 
«Прожектора» з’являються 
3—4 рази на місяць. А буває, 
що й через 3—4 дні. Приво
дом для цього є прояв без
господарності чи трудовий ус-

більше 10 тисяч карбованців 
викинули на вітер.

Після виходу фотогазети п 
апаратному цеху запустили 
пневматичний прес. Продук
тивність праці при обтискуван
ні наконечників зросла більш 
як у два рази. Інше ж облад
нання доки що стоїть без дії.

ЗІРКЕ ОКО 
„ПРОЖЕКТОРИСТІВ" І
піх, порушення норм поведін
ки чи знахідка' раціоналізато
рів — в залежності від. харак
теру події,

Під час обговорення Листа 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про поліпшення використан
ня резервів виробництва і по
силення режиму економії в 
народному: господарстві» на
креслили чимало заходів. Та 
цінні пропозиції робітників не 
на кожній ділянці виробни
цтва впроваджували в життя. 
Штаб «КП» взяв під конт
роль реалізацію заходів. Бу
ло проведено кілька рейдів по 
цехах. Результатом одного з 
них була фотогазета «про
жектористів». . На численних 
знімках зафотографоване не
діюче обладнання d апарат
ному цеху. Кілька років тут 
стоїть без дії стрічковий кон
вейєр з приставним столом 
вартістю 5 тисяч карбован
ців. Не працює п цеху вер
стат для зняття ізоляції з 
проводів. Стоїть під відкри
тим небом і вже зіпсувався 
автомат для різання дроту. 
Не експлуатують пневматич
ний настільний прес для об
тискування наконечників. Все 
це обладнання було сконстру
йоване і виготовлене на заво
ді. Та справу не доведено до 
кінця. Тож вийшло так, що

Це свідчить про тс, що на 
заводі не завжди прислухаю
ться до зауважень «прожек
тористів». 1 хоч кожен черго
вий випуск «Прожектора» об
говорюють разом з партійним 
комітетом та групою народно
го контролю, проте ніхто не 
зажадав від адміністрації це
ху і заводу чіткої відповіді 
на виступ «Комсомольського 
прожектора». А не, на жаль, 
підриває його роль у трудово
му житті колективу. Комсо
мольська організація повинна 
всебічно сприяти активнішій 
роботі «прожектористів», до
биватись, щоб висвітлені не
доліки були усунені.

Штаб «КП» очолює молодий 
здібний інженер, начальник 
технолог.ччого бюро Валерій 
Викрест. До складу його вхо
дять інженери Валентин Пори
вай, Леонід Баштовснко, тех
нік Віра Балабас, фотограф 
Віктор Гільтяй, електромон
тажники Микола Гура, Генна- 
дій Захарченко. Всі вони ко
ристуються авторитетом в ко
лективі, служать прикладом у 
праці. «Прожектористів» на 
підприємстві справедливо на
зивають «зірким оком».

В. КОЛЕСНИКОВ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого ко« 
мунара».
м. Олександрія.

ДОГОВІР, ПРОДИКТОВАНИЙ життям
Підписаний 12 серпня в Мо

скві Договір між Радянським 
Союзом і ФРН продовжує за
лишатися в центрі уваги світо
вої громадськості і найширших 
політичних ніл. Принципова 
оцінка цієї величезної події 
міжнародного життя, яка дана 
на Московському засіданні 
Політичного консультативного 
комітету держав — учасниць 
Варшавського Договору і в 
промові Генерального секрета
ря ЦК КПРС Я. І. Брежнєва на 
урочистому засіданні в Алма- 
Аті, розглядається як під
твердження послідовного і не
змінного курсу Радянського 
Союзу й інших соціалістичних 
держав на оздоровлення полі
тичного клімату в Європі і за
безпечення міжнародної без
пеки. Разом з тим, активне об
говорення всіх аспектів радян
сько-західнонімецького догово
ру свідчить і про початок кри
тичного перегляду застарілих 
дог/л політики Заходу, спросто
ваних самим життям.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС Я. І. Брежнєв охаракте
ризував Московський договір 
ЯК «серйозний вклад у справу 
розрядки напруженості в Єв
ропі, мирного співіснування і 

плодотворного співробітництва 
всіх європейських держав», 
який, безсумнівно, відкриває 
нові рубежі в міжнародній по
літиці.

За двадцять п’ять післявоєнних 
років було багато подій, з якими 
зв'язувалися далекосяжні надії на 
зміцнення миру і безпеки.

Значений радянсько-західноиі. 
мецького договору визначається 
тим, що він зафіксував ряд основ, 
них принципів міжнародних відно. 
син нашого часу. В ньому визнача
ються нерушимість нинішніх і май
бутніх кордонів всіх європейських 
держав, в тому числі західного кор. 
дону Польської Народної Республі- 
ки і кордонів між ФРН І НДР, 
підмова від всяких територіальних 
претензій, зобов’язання утримува
тися під загрози силою і її примі* 
ненин, І, нарешті, яскраво вираже
не прагнення сприяти нормалізації 
обстановки в Європі і розпитку 
мирних відносин між всіма європей
ськими державами на основі ієну, 
іочого в цьому районі справжнього 
становища.

Само собою зрозуміло, що 
досягнуті між Бонном і Моск
вою угоди не вирішать швид
ко всього складного комплек
су європейських проблем, що 
накопились за десятиліття про
ведення Заходом політики 
«холодної війни» І «воєнної 
конфронтації» по відношенню 
до табору соціалізму. Однак 
підписи Віллі Брандта і Валь
тера Шееля під цим догово« 

ром дозволяють сподіватися, 
що ми є свідками нового ета
пу західнонімецької політики, 
політики реальності й відмови 
від даремних і загрозливих 
надій на можливість заднім 
числом змінити результати ми
нулої війни. «Ера ілюзій і ре
ваншу залишилась позаду. 
Вперше Федеративна Республі
ка Німеччини визнає без вся
ких обмов статус-кво в Євро- 
’пі», — так коментувала значен
ня договору паризька «Монд».

Договір між С.РСР і ФРН не оз. 
начав реабілітації політики попе
редників канцлера Брандта в Ша. 
умбурзькому палаці. Він не може 
служити свідченням I якогось «но- 
оого підходу Москви» до проблеми 
відносин із Західною Німеччиною, 
який завжди відрізнявся принци, 
повою послідовністю і не залишав 
ніяких сумнівів в серйозності зо в. 
пішньополітичного курсу Радянської 
держави, основаного па ленінських 
принципах мирного співіснування 
держав з різним суспільним І полі
тичним ладом.

Не випадково канцлер В. Брандт 
підкреслив у своєму виступі в Мо
скві, що, «незважаючи на незгоди, 
які Існують між нами, незважаючи 
на відмінність в суспільному уст. 
рої, наші країни можуть бути прик. 
ладом того, як здійснювати в цьо
му складному світі мирне співіс
нування, яке не направлене проти 
кого-пебудь, а йде на користь всіх 
держав 1 народів Європи»,

Шлях до договору но був 

усипаний трояндами. І якщо, 
незважаючи на існуючі трудно
щі, обидві сторони зуміли 
прийти до згоди в питаннях, 
які торкаються кардинальних 
проблем Забезпечення миру і 
безпеки а Європі, то це треба 
розглядати як великий успіх 
миролюбної політики Радян
ського Союзу і всієї соціаліс
тичної співдружності. З іншого 
боку, це є свідченням поворо
ту нинішнього політичного ке
рівництва ФРН до визнання 
реальностей сьогоднішньої Єв
ропи.

Газета «Иойє Рейи-цайтунг» під
креслює: «Цей договір може дати 
імпульс до взаєморозуміння, яке 
виходить за рамки обох держав. 
Справжня розрядка відповідає ін. 
тересам всіх держав Європи». По. 
ряд з важливими політичними ас
пектами, договір між СРСР і ФРН 
відкриває нові перспективи в об. 
ласті економічного обміну І техніч
ного співробітництва. Газета «Хан. 
дельсблат» вважає, наприклад, що 
«в радянсько.західвонімецькій тор
гівлі криється ще багато резервів. 
Підписаний п Москві договір може 
дати поштовх до їх розпитку».

В своїй промові в Алма-АтІ 
Л. І. Брежнєв висловив надію 
на те, що «розумна справа, по
чата під час переговорів у 
Москві, з успіхом буде завер
шена і одержить дальший роз
виток в інтересах обох наших 
держав і справи миру в Євро
пі». Радянський Союз і його 
союзники по Варшавському До
говору сповнені рішимості не 
знижувати своїх активних зу< 

силь, направлених на зміцнен
ня миру, міжнародного спів
робітництва І європейської 
безпеки. Засідання Політичного 
консультативного комітету дер- 
жав-учасниць Варшавського 
Договору, яке відбулося 20 
серпня в Москві, підтвердило: 
ці зусилля будуть сконцентро
вані на скликанні в найближ
чий час загальноєвропейсько» 
наради. За колективною дум
кою соціалістичних країн, по
дібні наради повинні стати на

І
І

■

ступним важливим кроком на 
шляху конструктивного обгово
рення проблем європейської 
безпеки і розвитку взаємови
гідного співробітництва всіх 
держав континенту. Не випад
ково лондонська «Файненшл- 
таймс» бачить основну цінність 
договору в тому, що «він ство
рив обстановку, в якій проб
леми можуть розглядатися з 
можливою перспективою вза- 
емоприйнятливого рішення». 
П^Со-1іУ 1970 року З’ЯВИЛИСЬ НОВІ 
ппіШ.1: в. європейській і світовій 
вісті чі’ї- Рсаль,Іпю стає можли. 
позн<»«го1!^нит1‘ ПОВОР°Т в міжна- 
Р Д о »у житті від стану відокрем- 
й^чаптп ,,елов‘р’я ї невпевненості 
спіпп»л₽:ащньому Дню ДО епохи 
зумІнняТІ,НЦ^Ва’ доаір’я 1 взаеморо- 
бїльТ" М1*. “вродами. Іншої 

розумної, людяної альтерна* 
ного' ”Ла в,лповІДае справі загаль- 

миру, немає і бути не може.
А. МІКЛАШЕВСЬКИЙ, 

коментатор АПН.
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ІЗРАЇЛІ»
ЗРИВАЄ
КОНТАКТИ

^Іолодпв комупар“ —їх переспи 10*70 рОМГ*

НЬЮ-ЯОРК. (ТАРС). Із
раїль, як і раніш, намагає
ться зірвати контакти, що 
проводяться в Нью-Йорку 
при сприянні спеціального 

. представника генерального 
секретаря ООН Гуннара 

. ЯРР'«га-
Постійний представник Із

раїлю при ООН І. Текоа 
відвідав Г. Яррінга і пові- 

I домив його про рішення із
раїльського уряду угрнма- 

|; тись від участі в цих кои- 
| тактах під приводом того, 
Б що з боку ОАР нібито мало 
В місце порушення, домовае- 
Г ності про припинення вогню.

Як відомо, ці фальшиві 
І твердження Тель-Авів вико- 
I ристовуе як димову завісу»

В НЬЮ-ЙОРКУ
намагаючись за допомогою 
їх ухилитися під виконання 
резолюції Ради Безпеки від 
22 лнеюпада 1967 року.

Зроблений представником 
Ізраїлю демарш в ООН ще 
раз підтверджує, що Тель- 
Авів і далі має намір про
водити курс на зрив мирно
го врегулювання на Близь
кому Сході, У заяві журна
лістам після зустрічі з Яр- 
рінгом ізраїльський пред
ставник відмовився обгово
рювати будь-які майбутні 
плани своїх - контактів з 
представником генерального 
секретаря ООН.

УГОДИ ДОСЯГНУТО
АММАН. (ТАРС). Амман- 

ське радіо передало спільну 
заяву йорданського уряду ( 
членів Центрального коміте
ту палестинського руху 
опору. Палестинським парти
занам та йорданським вій
ськам, між якими відбува
лися досі збройні сутички, 
пропонується «негайно і ос-

таточно припинити вогонь». 
Додержання цієї угоди, 

а також інших заходів, по
кликаних сприяти нормаліза
ції обстановки, покладається 
на комісію, до якої входять 
представники йорданського 
уряду І ЦК палестинського 
руху опору.

© СИНАМ ПРО ПОДВИГИ 
БАТЬКІВ

Час зрівняв з землею окопи і брат
ські могили, на місцях партизанських 
землянок шумляп, берези І сосни. Та 
час не в силі стерти в пам'яті подвиг 
нашого народу в суворі дні війни. Пра
цівники музеїв, письменники, журна
лісти, піонери ведуть пошуки невідо- - 
мих героїн, вивчають архіви. І люди 
дізнаються про нові подвиги, звершені 
в ім’я Батьківщини.

В селі Бірки Олександрівського ра
йону живе Яків Іванович Мельник. Не
високий на зріст, вже немолодий, але 
енергійний чоловік. Про нього й піде 
розповідь,

1,
Перед війною колгоспного шофера 

Якова Мельника послали на Кавказ 
будувати дорогу Адлер-Сухумі. Після 
нападу підступного ворога на нашу 
землю довелося одягти військову фор
му. Громив іітлерівців у Криму. На 
другий рік кровопролитних боїв був 
контужений під Керчю і потрапив у по
лон. Завезли на захід Німеччини. При
мусили працювати на одному із авто
мобільних заводів Опеля. Туг він по. 
дружився з росіянином Федором Бул» 
днгіним.

Згодом німецькі робітники допомог« 
лн обом вирватися на волю.

— Йдіть на захід, у Францію, до пар- _ 
титанів, — радили їм друзі.

Стомлені, голодні брели українець І 
росіянин довгі дні й тижні, ризикуючи 
кожної хвилини знову потрапити до 
рук фашистів.

В Лотаріигії зустрілися з селянином, 
антифашистом, пін допоміг встановити 
зв’язок з радянськими військовополопе. 
ними, які вже втекли із фашистських 
катівень,

2.
Восени 1943 року в районі Східної 

Франції — Ельзасі та Лотаріигії, що 
на кордоні з Німеччиною, почали ство
рюватися поодинокі бойові партизан
ські групи. У березні 1944 року з роз
різнених підрозділів було створено 
перше об'єднання червоних партизанів. 
За своїм складом воно було Інтернаціо- 
пальним, але основу складали радян
ські громадяни. При підтримці фран
цузьких партизанів вони влітку і восе
ни знищили близько тисячі фашистів, 
вивели з ладу півтори сотні сільсько, 
господарських машин поміщиків, які 
забезпечували продовольством німець, 
кі гарнізони. Крім того, нападали на 
гітлерівських патрулів, невеликі під
розділи, чинили диверсії на автостра. 
дах, пустили під укіс військовий сше. 
лон з живою силою, що йшов на схід, 
відбили чимало атак карателів, звіль
няли в’язнів з фашистських таборів.

І всюди в бойових операціях брав 
участь розвідник другої ударио.дпвер. 
сінної групи Яків Мельник.

Хоч партизанське об’єднання було 
невеликим (на початок вересня' 1944 
року в ньому налічувалось понад сто 
чоловік), та серед вороіів було пущено 
чутку, що в Кестінгському і Пушдорф-

ському лісах діють тисячі радянських 
бійців. Фашисти раз по раз робили об
лави. Але марно. Попереджені лісни
ком партизани, маневруючи, переходи« 
лн з лісу в ліс.

Та одного разу німці, напевне, здога« 
дались про це, оточили ліс вдруге. Па. 
тріоти потрапили в пастку. У нерівно
му бою смертю хоробрих загинули кіро. 
воградець, комісар четвертої ударної 
і руни Петро Сотня, шахтар з Донба« 
су Юхим Мухін, москвич Василь Хіпі. 
кін, полтавчани Петро Кравченко, Се
мен Гриненко, Павло Рожков, Олексій 
Супенський, Василь Чериіков та інші...

Вирвавшись з кільця, треба було не
гайно встановити зв'язок з групою 
«Соловей», яка знаходилась за ЗО кіло
метрів, щоб перегрупувати сили. Це 
складне завдання успішно виконує 
Яків Мельник, повідомивши інших про 
серйозну небезпеку.

«Ваш земляк Яків Іванович Мельник, 
— пише у своїх спогадах колишній ко
місар першого об’єднання червоних

партизанів Беляев, — був серед нас з 
перших днів організації партизанського 
загону. Він не схилив голови і не став 
на коліна перед гітлерівцями. Змучений 
голодом і каторжною роботою, через 
силу переставляючи ноги, він утік з 
фашистського табору, щоб стати мес
ником. У тяжких умовах, не знаючи 
мови і місцевості, пін, як і Інші, з до
помогою ломаки здобув зброю і далеко 
від Батьківщини, у глибокому тилу, 
громив фашистів. Яків Іванович був 
нашим незамінним розвідником, виявив 
героїзм у ряді боїв та операцій...»

3.
Двадцять п'ять років ось уже збігло 

відтоді, як Ліельннк повернувся до мир
ної праці в рідний колгосп імені Круп- 
ської. Та час но стирав в пам'яті імен 
тих, з ким він подружився у далекому 
департаменті Мозель.

Хіба можна забути лісника Геслін- 
генського лісництва Фреза Тео, який 
завчасно попереджав партизанів про 
облави, допоміг дістати чимало гранат 
з дна озера, де вони лежали ще з 1940 
року.

Завжди пам’ятатиме Яків Іванович 
подружжя лотарінгських патріотів І на
гана і Луїзу, з якими підтримував по
стійний зв’язок. Саме тут, на горищі

ХРОНІКА 
ФУТБОЛЬНИХ 
ПОЄДИНКІВ

двоповерхово«) будинку п „Уков*1! 
ієн редактор Дмитро Я ! ' v іе/ 
старший лейтенант Червоної А₽м Пет
ро Будник випускали спеціальний но. 
мер рукрпцеиої газети «Радянський гро- 
ййдЯНИН», присвячений 27-11 І’1'111“1/* В “ 
дикого жовтня. Газета видавалась У 
кількох примірниках. Після того, як 1 
прочитували партизани, газету таємно 
переправляли у концтабори, що знахо
дились у містах Форбах, Саарброккен, 
Буле.

4.
Незабаром після війни Мельник по

вернувся додому, де його чекали ДРУ* 
жина Марія Якнмівна і син Володи, 
мир. Про його участь у русі Опору у 
Франції мало хто знав у рідному селі 
Бірках. Загубилися партизанські доку
менти. забулися адреси бойових по
братимів.

Та не забули про нього друзі. Розшу
кали. Б гості приїздили колишні пар. 
тизаии Наталія Одннснко, Федір Зн- 
мін... В грудні 1906 року Сочинський 
клуб революційної, бойової і трудової 
слави організував зустріч колишніх 
воїнів Першого об’єднання червоних 
партизанів, що діяли в роки війни в ра
йоні Ельзаса і Лотаріигії, з францужен
кою Марі ФІрмерІ, яка гостювала в 
Радянському Союзі.

Через двадцять два роки знову зу< 
стрівся Яків Іванович Мельник з колиш
нім командиром загону, а нині дирек
тором школи в Ставропольському краї 
Іваном Михайловичем Фіщен’ком, ко
лишнім комісаром Якимом Семеновичем 
Бєлясвнм, партизанами Віктором Кам- 
нєвнм, Дмитром Балхаиаковнм, Пав. 
лом Славним та Іншими. Тоді Мель» 
ник дізнався, що про нього, як і про 
інших партизанів, після війни писали в 
газетах, журналах і альманахах. Йо
го портрет вміщувала газета французь
ких комуністів «ІОманіте», зав’язало
ся жваве листування з бойовими дру
зями...

Боротьба радянських людей у Франції 
дістала найвищу оцінку з боку відпо
відальних керівників французького ру
ху Опору. Колишній уповноважений 
національного фронту по роботі серед 
радянських військових, член Національ
ного Комітету Асоціації сфранція — 
Союз РСР» Гастон Лораш підкреслив, 
що не можна написати історію звіль. 
ненця Франції від гітлерівських орд, не 
розповівши про радянських людей, які 
пліч-о-пліч з французами брали участь 
в цій боротьбі.

... Вересень 1970 року. Село Бірки по
топає в зелені. На одній із затишних 
вулиць, па піщаному пагорбі стоїть че
пурна хатина. Вечоріє. Хлібороби по
вертаються з поля, а шістдесятиріч
ний колгоспний пенсіонер Яків Іванович 
Мельник одягає новий костюм і поспі
шає в гості до старшокласників місце
вої школи.

Сьогодні коїншній відважний роз
відник розповість молоді про своїх бо
йових друзів по зброї, про їх вікопомні 
подвиги далеко від Батьківщини, там, 
на французькій землі...

В. САН ДУЛ,

Об’єднана Республіка Тан
занія. Велику увагу уряд 
Республіки приділяє ПОЛІП’ 
шенню житлових умов насе
лення країни. В багатьох 
містах і селищах розгорну- 
лось крупне житлове будів
ництво, В Занзібарі тільки 
за останні роки виросло де
кілька нових житлових 
кварталів, забудованих впо
рядкованими будинками. За 
проектом архітекторів НДР 
на мальовничій околиці міс
та зводиться житловий ра
йон КіліманІ. Почато будів
ництво ще одного кварталу 
— Нгамбо,

США використовують во
єнну базу на- Окінаві для- 
поширення агресії в Індоки
таї. На Окінаві з моменту 
вторгнення американських 
військ у Камбоджу різко 
зросла кількість літаковії- 
льотів стратегічних бомбар
дувальників «В-52», які 
здійснюють нальоти на кра
їни Індокитаю.. В лісах на 
півночі Окінави створені но
ві зльотно-посадочні пло
щадки для вертольотів. Тут 
американські солдати вдень 
і вночі готуються до боро
тьби з партизанами. Підго
товка ведеться в умовах, на
ближених до бойових.

На знімку: бойова підго
товка морської піхоти СШД 
на Окінаві.

Фото ЯПС-АПН»

КІРОВОГРАД. 31-й тур 
змагань команд другої гру
пи класу «А» кіровоградсь
ка «Зірка» провела вдома, 
її суперники — футболісти 
полтавського «Будівельни
ка» — нині виступають 
невдало (займають сімнад
цяте місце), але такі, що 
завжди можуть віднести 
сюрприз більш сильній 
команді. Так, вони завда
ли поразки (1:0) лідеру —■ 
запорізькому «Металургу», 
з таким же рахунком ви
грали у житомирського 
«Автомобіліста» і херсон
ського «Локомотива», пе
ремогли миколаївський 
«Суднобудівник» (2:1), 
львівських армійців (1:0 і 
.4:0) та інших.

Тому кіровоградці із 
самого початку матчу су
воро пильнували за діями 
агресивних нападаючих 
гостей, самі гостро і не

безпечно атакували. І це 
принесло їм успіх, вони по
вели вперед з рахунком 
2-0. Голи забили Віктор 
Ступак і Олексій Кацман.

А полтавчанам слід віддати 
належне. Вони заграли більш 
темпераментно і агресивно, 
ніж раніше. їхньому капітано
ві Віктору, Васіпу сильним 1 
несподіваним ударом з дале, 
кої відстані вдалося відквита- 
ти один гол. Кінець другого 
тайма пройшов при перевазі 
гостей, але уникнути поразки 
їм так і не вдалося.

Вигравши з рахунком 
2:1, кіровоградці переміс
тилися з дев’ятого місця на 
восьме. Вони вперше за 
весь сезон вийшли з плю
совим балансом у різниці 
забитих і пропущених м’я
чів •— 35—34.

У зустрічі дублюючих 
складів цих команд, яка 
відбулася напередодні, з 
таким же рахунком (2:1) 
перемогли полтавчани.

Сьогодні — черговий тур. 
«Зірка» гратиме в Тернополі з 
«Авангардом», Після цього 
вона проведе чотири матчі 
підряд на своєму полі. 19 ве
ресня зустрінеться з житомир
ським «Автомобілістом», 25-го 
— із сімферопольською «Тав- 
ріею», 29-го — з криворізьким 
«Кривбасом» і 4 жовтня — із 

запорізьким «Металургом».

ВАРШАВА. У фіналь
ному матчі турніру 
«Дружба» виступлять 
юні футболісти Румунії 
і другої збірної Польщі. 
У'третьому і.четверто
му турах збірна СРСР 
зіграла внічию з коман
дою НДР •— 0:01 виг
рала у юнаків польсько
го міста Катовіци — 4:0, 
У той же час друга 
збірна Польщі перемог» 
ла юнаків НДР — 2:1, 
а Румунії — збірну 
Угорщини —3:1.

НЮРНБЕРГ. Брон
зові призери чемпіонату 
світу — футболісти збір
ної ФРН з рахунком 
3:1 (2:0) виграли тут 
у збірної Угорщини. Ра
хунок на одинадцятій 
хвилині відкрив Зієлофф. 
.Через десять хвилин 
кращий бомбардир мек» 
сванського турніру 
Мюллер збільшив раху
нок. Однак, незабаром 
23-літній угорський фор
вард Фазекаш провів у 
відповідь гол. На 52-й

хвилині капітан збірної 
ФРН Зеелср, що прово
див цього дня 72-й матч 
за збірну (рекорд для 
футболістів ФРН), вивів 
на завершальний удар 
Мюллера.

КАРАКАС. «Я маю на» 
мір виступити і на чем
піонаті світу 1974 року, 
— заявив тут журналіс
там 31-річний Едсон 
Арантес до Нассіменто, 
або, як його іменують у 
футбольному світі, —« 
Пеле. — Якщо спортсмен 
стежить за собою, підтри
мує форму, то він цілком 
може з успіхом висту
пати на футбольному 
полі в усякому випадку 
до 35 років. Деякий час 
тому я заявив, що покину 
футбол після мексікансь- 
кого чемпіонату світу, 
але перемога Бразілії 
додала мені .нових сил, 
І я буду готуватися до 
наступного турніру, щоб 
допомогти моїй команді 
зберегти титул найсиль- 
нішої».

, (ТАРС).

На знімку: новий житло
вий район Занзібара — КЬ 
лімайі.

Фото АПІІ,

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — А. Ря
бов — «Сорочниськнй ярма, 
роя». Спектакль Київського 
Державного театру оперети. 
(М). 11.45 — Для дітей. «Тіпп 
і Тапп». Ляльковий спектакль. 
Частина II. (Таллін). 12.10 —* 
Тслевісті. (К). 12.20 — Худож
ній фільм «Три сестри». (Кі
ровоград). 17.35 — Для дітей, 
«Подорож по книжковому сві
ту». (Кіровоград). 17.10 — Те- 
левісті. (К). 18.00 — Сторінки 
піонерського літопису. (К),
18.30 — Програма передач. 
(К). 18.35 — Для Дітей: «В гос» 
ті до Михалкова». (М). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 —« 
Кубок європейських чемпіона, 
тів з футбола. Одна шістнад
цята фіналу. «Спаотак» (ЛІ), 
— «Базель» (Швейцарія), 
(М). 21.30 — Концерт. (М).
22.30 — Кубок європейських 
чемпіонатів з хокея з шайбою. 
Півфінал. «Дукла» (ЧССР) — 
«Спартак» (М). Другий і тре-

тій періоди. (М). 23.30 -• Тсле
вісті. (К).

ЧЕТВЕР. 17 ВЕРЕСНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Кубок єв. 
ропейських чемпіонатів з фут
бола. «Спартак» (М). —

«Базель» (Швейцарія) II 
тайм. (М). 11.00 — «Музика 
Верді». Телехудожній фільм. 
(М). 11.43 — Для дітей. «Юні 
кіннотники». (ЛІ). 12.10 — Тс. 
левісті. (К). 12.20 — Кубок во
лодарів кубків з футбола. 
«Карпати» (Львів) — «Стяца» 
(Бухарест). 11 тайм. (К). 13.05
— Художній фільм «Розіп’я
тий острів». (Кіровоград). 17.40
— Тслевісті. (К). 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 —< 
«Від з’їзду до з’їзду». Виступ 
делегата XXIII з'їзду КПРС —• 
К. Сабанського. (Кіровоград). 
18.30 - Програма УТ, 18.45 — 
«Світ соціалізму». (М). 19.15 — 
До Дня працівників лісу. «Про 
що шумить діброва». (Кірово
град). 19,25 — Програма пере
дач. (К). 19.30 — «На кожно
му кілометрі». Телефільм. VIII 
серія. (М). 20.30 — Програма

«Час». (М). 21.00 — Лсгар — 
«Весела вдова». Спектакль Ки
ївського державного театру 
оперети. (М). 23,45 — Телевіс.
Т1. (К). ,

П’ЯТНИЦЯ, 18 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини.
ТСЙ. ИИ, .....
(Орел) 10.45 — Телетеатр мі
ніатюр. -• •
11.35 - 
їнська і. ____  ____  , __
су. «Стилістичне багатство ук.
Тслевісті. (К). 12.15”- Худож. 
ній фільм ........... ....
(Кіровоград^ 17. Ю — «Старт-”

(К). 18.00 — Програма передач, 
(К). 18.05 — Телеальманах
«Подвиг». (Воронеж). 18 30 — 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС. 
«Наука І технічний прогрес».
(К). 19.00 — «День за днем» — 
інформаційна програма. (Кіро-

(М). 10.15 - Для ді- 
«Вартові^ природи».

. «13 стільців». (ЛІ). 
Шкільний екран. Укра- 

мова для учнів 7 кла- 
'-------- ...... —„

раїнської мови», (К). 12.05 — 
Тслевісті. (К). 12.15 - Худож. 
ній фільм «Зелений ,вогник». 
(Кіровоград). 17.10 — «Старт- 
70». (Харків). 17.40—Тслевісті.

Програма передач.

воград). 19.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.45 — Рішенця 
липневого Пленуму ЦК КПРС 
— у життя. «Село, п’ятирічка 
дев’ята». (Кіровоград). 19.55 — 
«Отже, починаємо»... Зустріч з 
першокурсниками Кіровоград, 
ського педагогічного інституту, 
(Кіровоград). 20.25 — Оголо- 
інсііня. (Кіровоград). 20.30 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.10 —• 
художній фільм «Цс починав 
лося так». (К). 22.45—Телевіс« 
Є” (К). 22.43 — Телевіс-
'І- (К). 23.00 — «Вечірні мело» 
Дії». Концерт естрадного ор„ 
ксегру «Голубий скрап». (Л\).

т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.



4 стор, „Молодий комунар0 15 вересня 1970 року.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
МІСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-1ЕХНІЧ НЕ 
УЧИЛИЩЕ Я2 5

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 
по підготовці кваліфікованих робітників 
з середньою освітою

оголошує додатковий набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік з таких спеціальностей;

формувальники машинною формування; слюсарі механоскла
дальних робіт; токарі; слюсарі-сантехніки; слюсарі-трубопровід- 
ник».

На спеціальність формувальники машинного формування (чоло
віки) і слюсарі механоскладальних робіт (чоловіки і жінки) прий
маються особи віком 15 — 17,5 років з освітою 8—10 класів. 
Строк навчання 1 рік.

На спеціальність токарі (жінки), слюсарі-сангехнікн (чолояікн), 
слюсарі-трубопровідникп (чоловіки) приймаються особи віком 
15 — 16,5 років з освітою 8—10 класів. Строк навчання 2 роки. 
Для токарів з освітою 8 класів — строк навчання 3 роки.

Навчання в училищі безкоштовне. Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням 1 спецодягом, а фор
мувальники — обладнаним гуртожитком. Крім того, всі учні 
одержують 33 проценти від зарплати під час виробничої прак
тики.

Після закінчення училища всі випускники одержують атестат з 
спеціальності, а учні з трирічним строком навчання — ще й атес
тат про загальну середню освіту, Учці, які закінчили училище 
з відзнакою, мають право для вступу до інституту поза кон. 
курсом.

Учні, які вступають до училища, повинні подати такі докумен
ти; заяву на ім’я директора; свідоцтво про освіту, характе; 
рнстнку із школи; свідоцтво про народження (шістнад
цятирічні — паспорт); медичну довідку про стан здоров’я; довід
ку квартального комітету або сільської Ради про місце прожи
вання; автобіографію; дозідку про склад сім’ї; шість фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються щоденно з 9 до 18 години.
Адреса училища: м. Кіровоград, пул. Жовтневої революції, 20. 

Телефони 2-36-73 або 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ.
ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВСТУПУ 
В ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ 

інститут
Строк навчання — 8 місяців.
Початок занять з 15 грудня.
Інститут готує вчених зоотехніків І ветеринарних лікарів.
На підготовче відділення приймаються о:оби з закінченою середньою освітою, що 

мають стаж практичної роботи не менше одного року в сільському господарстві.
При вступі надсилаються: заява, направлення від господарства, організації, доку, 

мент про середню освіту (в оригіналі), характеристика, 6 фотокарток (знімок без го. 
ловного убору, розміром Зу4 см), медична довідка форма № 286.

Учні підготовчого відділення забезпечуються гуртожитком і стипендією на загаль» 
них підставах.

Слухачі, які успішно витримали всі випускні екзамени, зараховуються на 1-й курс 
без здачі вступних екзаменів.

Адреса: м. Харків, платформа Лозовеньки, п-в «Інститутське». Телефон 32-12-31. 
РЕКТОРАТ. '

проводить набір учнів 

на 1970—1971 навчальний рік 

з спеціальностей: -

муляри, теслярі, штукатури-маляри. 
слюсарі-трубоукладачі, монтажники 
металоконструкція і обладнання, 
столярі-теслярі.

До училища 1 приймаються юіійкй 
та дівчата вікр)і| 15—^0.'років з осві. 
тою 8—10 класів і демобілізовані 
воїни.

Строк навчання з освітою 10 кла
сів один рік, з освітою 8 класів на 
спеціальності муляр і тесляр — один 
рік, решта — два роки.

м
і

Кременчуцьке міське професійно-технічне 
училище № 2

оголошує додатковий набір
для підготовки кваліфікованих робітників із спеціальностей: 

МУЛЯР, ШТУКАТУР, МАЛЯР (строк навчання 10 місяців), СТОЛЯР-ТЕСЛЯР, МА. 
ЛЯР-ШТУКАТУР (строк навчання 2 роки).

Приймаються юнаки віком 15—17 років та дівчата до 20 років, які закінчили 8—10 
класів, а також демобілізовані з лав Радянської Армії.

Всі учні перебувають на державному забезпеченні (триразове харчування, обмунди
рування та гуртожиток).

Під час виробничого навчання учні одержують грошову винагороду в розмірі 33 
проценти від суми вартості виконаної роботи.

Для вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження 
або паспорт, довідку сільради про склад сім’ї, характеристику зі школи, три фотокарт. 
ки розміром Зу4 см. і

Документи подавати особисто.
Початок занять — 1 жовтня.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Кременчук Полтавської області, вул. Першотравнева, 12,

ДИРЕКЦІЯ.

Учні знаходяться на повному дер
жавному забезпеченні, іногородні 
забезпечуються гуртожитком.

При бажанні учні можуть відвіду. 
• вати загальноосвітню школу робіт* 

ннчої молоді (8—10 кл.).

Початок занять з 1-го жовтня 1970 
року.

Вступникам в училище необхідно 
подати такі документи: заяву на 
ім’я директора, автобіографію, пас. 
порт або свідоцтво про вароджен* 
ля, документ про освіту, довідки з 
місця, проживання та про склад сі. 
м’ї, характеристику з школи, фо. 
тографії.

Документ н приймаються в канце. 
лярії училища.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, м. Олександрія, селище 
Димитрове, вул. Трудрезервів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

............ . і

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я людини
Друзі!

Ви можете допомогти державі в дуже важливій спра
ві—освоєнні природних багатств нашої країни, якщо візь
метесь’разом із своїми товаришами за збирання ЛІКАР
СЬКО-ТЕХНІЧНИХ РОСЛИН, ДИКОРОСЛИХ ПЛО
ДІВ, ЯГІД І ГРИБІВ.

ЦК ЛКСМ України, Міністерство освіти УРСР та правління 
Укоопспілки оголосили конкурс по збиранню лікарсько-технічних 
рослин, дикорослих плодів, ягід та грибів.

Заготовлену сировину здавайте у найближчі приймальні пунк
ти споживчої кооперації, де вам за неї сплатять грошову винагоро
ду. Крім того, будуть премійовані школи, дитячі будинки, поза
шкільні установи, піонерські табори та окремі піонери, школярі, 
вчителі, піонервожаті, які досягнуть кращих показників у конкурсі.

Кваліфіковану консультацію щодо збирання лікарських рослин, 
грибів та дикорослих ягід і пледів можна одержати в заготівельних 
конторах райспоживспілок,

БЕРІТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

З ВІТЕРЦЕМ...
ПРИ КОНСТРУЮВАННІ НОВИХ .-МОДЕЛЕЙ 

МОПЕДІВ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАВОДУ ВРАХОВУВА
ЛИСЬ ЧИСЛЕННІ ПОБАЖАННЯ МАЙСТРІВ МО
ТОСПОРТУ, ТУРИСТІВ, ВСІХ ЛЮБИТЕЛІВ 
ШВИДКОЇ ЇЗДИ.

Львівський мопед розвиває швид
кість до 50 кілометрів на годину. У 
нього мала вага, невеликі розміри, а 
головне — він простий в експлуатації. 

Важлива перевага модернізованих мопедів — на-

дійна підвіска обох коліс. Поліпшено І систему охо- 
лодження двигуна. 7

ЗАВОД ГАРАНТУЄ ПРОБІГ МОПЕДА БЕЗ КА
ПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДО 16 ТИСЯЧ КІЛО
МЕТРІВ. ЦЕ - ПОДОРОЖ ВІД КИЄВА ДО ХА* 
БАРОВСЬКА І НАЗАД.

КУПУЙТЕ ЛЬВІВСЬКІ МОПЕДИ! 
ЇХ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ В МА
ГАЗИНАХ СПОРТТОВАРІВ СПО
ЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Сі») Ниш* АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул, Луначарського, 36, 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2*45*35, решти відділів — 2-45*36.

БК 02489. ІІадекс 61197»

«МОЛОДОЙ КОМАІУНАРь ■» оргап Кирояогралсвогв 
вбаома ЛКСМУ. п Кировограп.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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З 1-ГО ВЕРЕСНЯ

розпочалася передплата на обласні га
зети «Кіровоградська правдам І «Моло
дий комунар», на міськрайонні та район
ні газети, на всі центральні, республікан
ські та зарубіжні видання.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЮТЬ В<51 ПОШ* 
ТОБІ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ, АГЕНТСТВА 
жСОЮЗДРУК», ПУНКТИ ПЕРЕДПЛАТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ І В УСТАНОВАХ, КОЛ
ГОСПАХ І РАДГОСПАХ, НАВЧАЛЬНИХ ЗА. 
КЛАДАХ ТА ГРОМАДСЬКІ РОЗПОВСЮДЖУ
ВАЧІ ПРЕСИ.

Щоб безперервно отримувати газети та 
журнали, оформляйте передплату довго
строкову. Передплата з доставкою з січ- 
ня закінчується:

на союзні | республіканські газети та 
журнали, на обласні, міськрайонні і ра
йонні газеїи — 25 листопада;

на журнали соціалістичних країн — 1 
листопада.

Шановні товариші!

Не забудьте своєчасно оформити пе
редплату на періодичні видання на на- 
«тупний рік,

ОБЛАСНЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗДРУК».
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