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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

©

КОГО ОБКОМУ АКСН9

ВІВТОРОК 21 грудня 1971 р. О Ціна 2 коп.

Від’їзд М. В. Підгорного 
з Києва
..Пр_грудня 3 Києва відбув член Політбюро ЦК 
НІ ІґС, Голова Президії Верховної Ради СРСР М В 
Підгорний.

У Бориспільському аеропорту М. В. Підгорного 
проводжали член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК КП України П. Ю. Шелест, член Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів УРСР В. В. Щер- 
бицьхий, члени Політбюро ЦК КП України — Голова 

Д’: Президії Верховної Ради УРСР О. П. Ляшко, другий 
секретар ЦК КП України І. К. Лутак, секре 
тар ЦК КП України О, А. Титаренко, перші за
ступники голови Ради Міністрів УРСР Н. Т. Кальчен- 
ко, М. О. Соболь, кандидати в члени Політбюро ЦК 
КП України — секретарі ЦК КП України М. М. Бори
сенко, Ф, Д. Овчаренко, Я. П. Погребняк, голова 
Укрпрофради В. О. Сологуб, голова партійної комі
сії при ЦК КП України І. С. Грушецький, а також 
перший секретар -Київського обкому КГІ України 
В. М.- Цибулько, перший заступник голови облвикон
кому В. З, Крайовий, перший секретар Київського 
міськкому КП України О. П. Ботвин, голова виконко
му Київської міської Ради депутатів трудящих В, О. 
Гуссв, командуючий військами Червонопрапорного 
Київського військового округу генерал-полковник 
Г. І. Салманов та інші офіційні особи.

(РАГАУ).

П’ЯТИРІЧКА ДЕВ’ЯТА, РІК ПЕРШИЙ
Однією з перших на Олександрійському електроме

ханічному заводі план 1971 року виконала комсомоль
сько-молодіжна бригада слюсарів з механоскладаль
ного цеху на чолі з бригадиром Володимиром Пав- 
ловим.

На фото: слюсар з бригади В. Павлова, член 
ВЛКСМ Михайло ПІДГОРНИЙ. Щозміни даючи півтори 
Ґбільше норми, він чимало зусиль доклад до того, щоб 
колектив, у якому працює, вийшов у число передових. 

Фото І. БЕЗДІТНОГО.

ВАХТІ
П'ЯТИРІЧКИ

АЛМА-АТА. Два з половиною мільярди кубометрів 
природного і попутного газу. ■ видобуто на промислах 
Казахстану. Економічне паливо одержано з «комор» 
півострова Мангишлак,.Плато Успорт і Північного ГІри- 
каспію. Достроково виконано завдання першого року 
п'ятирічки. ’.

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК. Останні • тонни продукції 
в рахунок річного плану видав нех прокатки періодич
ного профілю Дніпровського металургійного заводу імені 
Дзержпнськоіо. Колектив зобов’язався видати додатко
во до річного плану ще на мільйон карбованців виробів 
для автомобільної і тракторної промисловості.

ВОЛЗЬКИЙ, Волгоградської області. На «трудовому 
календарі» колективу шинного заводу — 1 січня 1972 
року. Річний план завершено.

ВОРКУТА. Роботу енергетиків Заполяр’я жителі гір
ницького міста по-справжньому «оцінюють» насамперед 
у грудні, коли в Большеземсльськіп тундрі настає по
лярна ніч з лютими морозами і пронизливими вітрами. 
Тепер у квартирах шахтарів ло-лі.тньому тепло, а вулиці 
залиті електричним світлом. Колектив Воркутинськбї 
ТЕЦ дострокове виконав річне зобов’язання по вироб
ництву електрики і тепла.

КІРОВ. На тиждень раніше, ніж було передбачено 
зобов’язаннями, завершив річне завдання по поставках 
ділової деревини Лунданський ліспромхоз об’єднання 
«Кіровліспром». Лісозаготівельники відвантажили ново
будовам і деревообробним підприємствам країни близь
ко трьохсот тисяч кубометрів високосортного лісу.

ДОНЕЦЬК. Сто мільйонів тонн вугілля видали на-го
ра шахтарі Донецької області з початку року. Досягну
то небувало високого різня видобування: без введення в 
дію нових підприємств видобутої: зріс проти минулого 
року більш як на 8 тисяч тонн за добу. Вугільна про
мисловість області, на яку припадає приблизно кожна 
шоста тонна вугілля, що видобувається в країні, завер
шила виконання річного плану.

ДУШАНБЕ. Електростанції Таджикистану виробили в 
цьому році 10 мільйонів кіловат-годин надпланової 
електроенергії. Достроково здано в експлуатацію нові 
потужності на Яванській ТЕЦ та високогірній Хорог- 
ській ГЕС, прокладено більше шестисот кілометрів ви
соковольтних ліній електропередачі.

УРАН (Тюменська область). 70 тисяч метрів свердло
вин пройшла в цьому році бригада Героя Соціалістичної 
Праці О. Шакшина з управління «Главтюменьпефтсгаз». 
Достроково виконавши зобов’язання, вона веде перед у 
змаганні буровиків. Досвід передової бригади широко 
розповсюджено серед інших колективів.

(РАТАУ).

»ДО отчої £^эслявх
Виховати в своїх учнів високі патріо

тичні почуття — таке завдання ставить 
перед собою педагогічний колектив 
Люшневатської восьмирічної школи.

Наші школярі зустрічаються з воїнами- 
ветеранами, беруть участь в походах по 
місцях слави батьків. Діють слідопити.

...П’ятий рік червоні слідопити ведуть 
пошуки воїнів, які з боями проходили 
через село Люшневату в 1941 році та 
тих, хто визволяв село від німецько-фа
шистських загарбників у березні 1944 ро
ку. Розшукуємо також рідних загиблих 
воїнів.

Слідопитам стало відомим місце про
живання рідних всіх воїнів, чиї імена 
записані на плиті братської могили, вони 
встановили імена п’яти невідомих солда
тів, розшукали більше ста визволителів.

Внаслідок пошуків ми дізналися, що 
наші визволителі — воїни різних націо
нальностей: І. Ф. Врублевський з Красно
ярська, П. О. Давидов з Куйбишева — 
росіяни, Джалківаєв Урузбай — узбек, 
О. С. Пухальський, Д. М. Огнарьов, С. М. 
Іванов з Кіровоградської обласіі, полков
ник А. Ф. Пастушєнко, Т. П. Порожню« 
з нашого Голованівського району.

Допомагають нам в пошуках односель
чани та визволителі села.

Так, жителька Люшневатої Ф. Поліщук 
розповіла, що в перші дні окупації в ха
ту до неї зайшов радянський офіцер 
(запам’ятала його прізвище — Глухий) і 
повідомив, що з групою бійців проби
рається в напрямку Одеси, де ще муж
ньо билися з ворогом частини Червоної 
Армії. Наші односельчани допомогли 
червоноармійцям переправитись через 
Південний Буг, і ті з великими трудноща
ми пробралися до своїх.

П. М. Глухий живе і працює зараз в 
м. Одесі, 9 травня 1968 року приїжджав 
у Люшневату на зустріч з однополчана
ми та рідними загиблих воїнів.

А колгоспниця Гайна Берегеля повідо
мила слідопитам, що 15 березня 1944 ро
ку вранці вона зустріла радянського роз
відника. В сені ще були фашисти. Воїн 
виконав бойове завдання, повертався в 
частину і натрапив на засаду. Він загинув 
у нерівному бою. Тут же й поховали 
його, а пізніше останки тіла перенесли 
в братську могилу. Ім’я бійця б/ло неві
домим. Та добре запам’ятала його Ганна 
Лісова (він заходив до неї). Тепер ми 
знаємо — то Олексій Мандрикін, сибі
ряк, 1925 року народження.

Визволитель села, житель міста Полта
ви В. О. Куделич повідомив, що під час 
повернення з розвідки з-за Бугу загинув 
його товариш Віктор Лаврухін. Ім’я його 
теж було довго невідоми/л.

І оце ми провели три зустрічі з воїна- 
ми-визволителями та рідними загиблих 
воїнів. Слідопити дізналися, що село 
Люшневату визволяли частини 233 стрі
лецької дивізії (комдив І. М. Водоп янов) 
53 армії та частини 95 гвардійської стрі
лецької дивізії (комдив А. І. Олейников) 
5 гвардійської армії.

Нам пишуть Маршал Радянського Сою
зу І. С. Конєв, командарми О. С. Жадов 
та І. М. Мачагаров, командири дивізій, 
полків, батальйонів, колишні рядові сол
дати, рідні загиблих воїнів.

В школі створено куточок бойової сла
ви, виготовлено альбом про роботу слі
допитів.

В куточку зберігаються фотографії 
визволителів села, їх листи та листи рід
них загиблих воїнів, сувеніри, подарунки, 
коробочки з землею, привезеною з різ
них міст і сіл нашої Батьківщини. Шка
тулка з українською землею, зрошеною 
кров’ю народів-братів, взяїа з братської 
могили с. Лютневе. є нині в одному з

шкільних історичних музеїв міста Куйби
шева. її вручила піонерам дочка загиб
лого воїна Петра Олександровича Дави
дова. Є земля з українського села і в 
Красноярську, і в Краснодарі...

Зустрічалися учні з своїм земляком 
Героєм Радянського Союзу М. Т. Лано- 
венком, який зараз живе в Москві. За 
його пропозицією створено штаб загону 
червоних слідопитів. І герой став їх по
чесним ватажком, а членами штабу — 
п’ять найбільш активних слідопитів.

Комуністи місцевої партійної організа
ції пов'язали кожному слідопитові чер
вону стрічку, на якій еишито слова '«Чер
воний слідопит».

Загонові присвоєно ім’я комдива 233 
стрілецької дивізії полковника у відстав
ці І. М. Водоп’янова, який зараз живе у 
Москві і теж листується з учнями школи.

Високу оцінку одержав загін юних 
ентузіастів. Влітку 1970 року Український 
Республіканський штаб Всесоюзного по
ходу по місцях сгави батьків нагородив 
слідопитів Дипломом за кращу роботу, 
присвячену V етапу походу. їх нагород
жено також двома грамотами Голованів
ського райкому комсомолу.

Слідопити свої пошуки продовжують і 
присвячують їх 50-річчю СРСР.

Лідія КУЧМАГРА, 
вчителька, керівним заюну черво
них слідопитів.

с. Люшневата
Голованівського району.

Від ЦК КПРС,
Президії Верховної Роди СРСР

Я Ради Міністрів СРСР
ЦК КПРС, Президія Верховної Роди СРСР і Рада Мініьрі. СРСР з глибо- 

„„„ сумом сповіщають про те, ЩО 18 грудня 1971 року п.сля тяжко. . тривало. 
„воМи „мер видатний радянський поет, лауреат Лежнсь-■ ДвР-.^пре- 

МІЙ СРСР, секретар правління 
вич Твардооський.

ЦЕНТРАЛЬІІИИ 
КОМІТЕТ 

КПРС

Спілки письменників СРСР Олександр Трифоно-

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

РАДА
МІНІСТРІВ 

СРСР

Від Центрального Комітету Комуністичної партії України, . 
Президії Верховної Ради Української PCP 
і Ради Міністрів УРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України, Президія Верховної Ра
ди Української PCP і Рада Міністрів УРСР з глибоким сумом сповіщають, що 
17 грудня 1971 року в результаті автомобільної катастрофи трагічно загинув, 
депутат Верховної Ради Української PCP, начальник Центрального статистично
го управління при Раді А\іністрів Української PCP Костянтин Степанович Кова
ленко.

ЦЕЖНИЙ п. ПРЕЗИД’Я РАДА МІНІСТРІВ
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

КП УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP УКРАЇНСЬКОЇ PCP
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ВІДСТАЮЧИХ—
ДО РІВНЯ ПЕРЕДОВИХ
шіцілтивл поліграфістів ивнвнакнвааяиа

Відбувся розширений пленум 
обласного науково-технічного 
товариства поліграфії та видав- 
ництв. У роботі пленуму взлли 
участь голови рад та уповнова
жені первинних організацій НТТ, 
а також директори, завідуючі 
друкарень, відповідальні секре
тарі редакцій місьнрайонних і 
районних газет.

Пленум розглянув питання 
про хід конкурсу-змагання за 
високу культуру видання ра
йонних та місьнрайонних газет 
та про навчання голів рад та 
уповноважених НТТ по скла
данню перспективних планів 
роботи і статистичної річної 
звітності.

На пленумі звітували про 
свою роботу голови рад НТТ 
первинних _ організацій Олек
сандрійської, Маловисківсьиої, 
Гаиворонської та Вільшанської 
друкарень Р. Д. Гячас, В. М. 
Демчаи, N. Я. Слободян, Г. Т. 
Антонісв.

У своїх виступах вони розпо
віли про роботу первинних ор
ганізацій НТТ та участь їх чле
нів у конкурсі-змаганні за ви
соку культуру видання газет.

На пленумі виступили також 
відповідальні секретарі редак
цій місьнрайонних і районних 
газет А. Т. Скворцов, Б. М. Яро
вий, І. Д. Жеребенно, інженер 
Бобринецької друкарні О. Є. 
Скнара, редактор олександрій
ської газети «Ленінський пра
пор» X. С. Соноловсьний,

Огляд якості виготовлення 
бланкової продукції зробила ін- 
женер-технолог облуправління 
по пресі Н. Ф. Гащиць. З спів
доповіддю виступила голова 
обласного правління науково- 
технічного товариства Н. Н. 
Щербина.

Після пленуму науково-тех
нічного товариства відбувся се
мінар директорів, завідуючих і 
бухгалтерів міських і районних 
друкарень.

Учасники семінару прослуха
ли доповіді про наукову органі
зацію праці ■ друкарнях об
ласті та про використання фон
ду матеріального заохочення 
для дальшого підвищення про
дуктивності праці і поліпшення 
якості друкованої продукції.

На семінарі йшла розмова про 
дальше поліпшення організації 
соціалістичного змагання в світ
лі рішень Центрального Коміте
ту КПРС.

Колективи передових друка
рень області виявили добру іні
ціативу — взяли шефство над 
відстаючими друкарнями, щоб 
в ході соціалістичного змагання 
підтягнути їх до рівня передо
вих.

Поліграфісти Кіровоградської 
районної друкарні будуть допо
магати новгородківцям, Бобри
нецької — устинівцям. Ульянов
ської — голованівцям, Олек
сандрійської — петрівчанам, 
Маловисківсьиої — добровелич- 
нівцям, Світловодської міської 
друкарні — онуфріївцям.

На розширеному пленумі об
ласного науково-технічного то
вариства поліграфії та видав
ництв і на семінарі поліграфіс
тів виступив начальник облас
ного управління по пресі 
П. В. Корнєєв. __

О. ПОЛЕЩУК.

Нинішній рік, «урожайний» визнанням гля. 
дачів і нагородами фестивалів, кінематогра
фісти Київської студії художніх фільмів іме
ні О. П. Довженка проводжають, однак, без 
жалю. Успіх, що супроводжував на VII мос
ковському міжнародному фестивалі «Білого 
птаха з чорною відзнаною», на Всесоюзному 
телефестивалі в Мінську «Секретаря партко
му» і на Республіканському кіноогляді в 
Дніпропетровську «Захара Беркута», вселив 
у довженнівців заряд ще більшої вимогли
вості до себе, відповідальності за твори, які 
готуються до початку свого екранного жит
тя. Так, схарактеризував у розмові з корес
пондентом РАТАУ атмосферу, що панує на 
студії, її директор В. В. Цвірнунов.

«Золото» фестивалів — це парадний бік 
трудомісткої І копіткої роботи. Та воно до
помагає бути ще серйознішим у підході до 

розв’язання важливих питань сучасності, 
відображення яких є генеральним напрямом 
у діяльності колективу кіностудії.

Цей рік висунув у ряд творчих удач кар
тини, зняті художниками різних поколінь, — 
«Софію Грушко» В. Івченка, «Тронку» А. Вой. 
тецького, «Ніну» О. Швачка і В. Кондратова, 
«йду до тебе» М. Мащенка, «Живу воду» 
Г. Кохана. Цей список продовжать стрічки 
наступного року, роботу над якими вже роз
почато. Обіцяють бути цікавими «17-й транс
атлантичний» В. Довганя, «Абітурієнтка» 
режисера-дебютанта в художньому кіно 
В. Стороженка, «Довгий шлях за короткий 
день» Т. Левчуиа.

Популярність, яку завоювали останнім ча
сом роботи телевізійного об'єднання студії, 
зобов’язує серйозно говорити про діяльність 
зайнятого в ньому великого загону кінема- 

тографістіз. Тут народилися твори, в яких > 
ведеться ділова розмова про сільського тру« , 
дівнина, його турботи, нартини, що по-ново- , 
му вирішують героїко-патріотичну тему. Ця • 
тематика залишиться провідною • в наступ- ; 
йому році. В планах — музична назка, енра- . 
нізація ряду книг.

Попереду у нашого колентиву, сказав на І 
закінчення В. В. Цвірнунов, робота над філь
мом про партизанську війну українського 
народу проти фашистських загарбників, ’ 
створення історичного ніноекскурсу в Київ- і 
ську Русь. Мріють творчі працівники «освої- І 
ти» жанр наукової фантастики, «підкорити» | 
комедію. Коротше нажучи, якщо визначати { 
нинішній девіз дозженківців, то його можна 
виразити одним словом — пошук.

Л. КИСЕЛЬОВА, 
кор. РАТАУ.

ЗБОРИ

— Зачиняй двері! Все! Се- 
рьожка, назад! На яку таку 
хвилинку? Раніше розпочнемо, 
гаяти часу не будемо...

А надворі стояла осінь. Лис
тя опадало, і прощання пливло 
над землею, лагідно, по шиб
ках стікали ламані струмочки. 
Дощ, дощ...

— Взагалі, група наша жила, 
можна сказати, непогано. Най
перше — навчання. Відстаю
чим допомагали, прикріплюва
ли до сильніших. Комусь по
трібно допомогти, будь ласка, 
Іванов, Осипов — відповідальні 
за догомогу. Справляються. 
Відпочиваємо разом, естрад
ний оркестр власний, спорт
смени майже всі. Можна вва
жати роботу комсомольської 
групи С-32...

Тзня Хімчак повела очима по 
класу.

— У мене все. Бажаю ново
му комсоргу успіхів у роботі.

А дощ ляпотів по шибках.
— Прошу слова, — підвелася 

рука, і смішок десь позаду. — 
А чого? І скажу... Ось, наприк
лад, ми хоч і на першому місці, 
а дисципліна...

«Учні технікуму зовсім схожі 
на школярів», — думає Вова 
Немировський. Галас здіймають 
зовсім як п'ятикласники. А зав
тра їм бути «командирами ви
робництва» — про це люблять 
нагадувати викладачі. Комсо
мольські збори, арешті, не ди
скусійний клуб. Не навчилися 
ще себе стримувати. За парта
ми хто сидить по-учнізськи. Бо
ком, виставивши на прохід доз- 

гі ноги. А на обличчях, — зди
вування, цікавість — ох і дає! 
Ну й ну...

— Алдошин, Заєць, Васи- 
левський, скільки тягтимете 
групу назад? Про вас стояло 
питання на педагогічній раді, 
бути чи на бути в технікумі. 
Група відстояла. Пообіцяли ви
правитися, допоможемо у нав
чанні. Справа за вами — перше 

порушення дисципліни,—друзів 
у вас немає...

За вікном прошелестів шина
ми тролейбус, іскри повільни
ми яскравими краплями скочу
валися на землю, натягнутий 
дріт туго загойдався. Загоріла
ся неонова реклама магазину 
напроти. В коридорі вже гур
котіла відрами і шваброю при
биральниця. Все. Здається, за
кінчуємо...

— А чого там, Ніну комсор
гом, Богатько. Справиться.

Хлопці підморгнули: ну що, 
комсорг, за роботу?..

БЮРО

Сергій Алдошин перевів по
гляд: «Ну що доповідати, ди
сципліна зараз, здається, нічо
го. Тихо, ніби».

— Серьожо, так не можна. 
Доручили тобі відповідати за 
дисципліну, говори все начисто, 
ту. Ще досить не все гаразд. 
Посади вас усіх трьох вкупі, 
так і зразу хіхоньки та ха
хоньки...

— А якщо нецікаво?
Ніна втупилась в нього колю

чим поглядом. — Це що за 
дитсадок? Тобі на практику

БУДНЯ КОМСОРГА
скоро, працювати потрібно бу
де, а ти теж попрацюєш, а по
тім нецікаво?

— Не турбуйся, працювати 
ми вміємо. Не один рік були в 
будівельних загонах. А на пер
шому курсі допомагали геоло
гам. Ото робота, і я розумію. 
Відчуваєш, що ти — людина. Та 
й зробили немало. А порядок, 
не турбуйся, наведемо. Тиша 
буде така, що чутимеш, як муха 
летітиме.

Вони сидять за столом. Члени 
комсомольського бюро групи. 
Планують заходи на наступний 
місяць. Жодного комсомольця 
не залишити без доручень. Що
середи заслуховувати на бюро. 
З групою С-34 зараз стали ні
би конкурентами. Змагаємося. 
Але в нас, здається, перевага 

; а аН

більша. Є спортсмени — двора
зові чемпіони міста серед се
редніх учбових закладів Ніна 
Богатько і Тетяна Головко, чле
ни збірної технікуму з настіль
ного теніса Сергій Заєць, Ана
толій Гребенюк, Сашко Васи- 
левський. По навчанню теж 
ніби все гаразд. От єдине — 
часу невистачає. По-перше, го
тують курсовий проект. Потім, 

майже щодня залишаються го
дини на дві. Хто що не зрозу
мів чи не доробив — засвоює і 
доробляє. А до того ж буді
вельники — це не лише кельма 
в правій руці, а цеглина ■ лі
вій. На будові працюють склад
ні механізми, з'являються нові 
конструкції залізобетонних бло
ків, ведеться панельне будів
ництво. А виконроб — це як 
начальник цеху. Розберися у 
всьому. Знайди оптимальне рі
шення. І головне — працюва
тимемо з людьми. Потрібно 
буде поговорити про це на ди
спуті.

ШКОЛА ЛЕНІНА

Можливо, до учнів технікуму 
не зовсім характерна тема уро
ку: «П'ятирічка — мені, я — 
п'ятирічці». На виробництві 
розмова має бути жвавішою. 
Ясність недоробок тут очевид
на. План виконується з процен
тах. Проста арифметика. Годи
ну простояв верстат — стільки- 
то втратило виробництво. Рані
ше закінчив роботу — вина 
комсомольця безперечна. А ок
ремі факти узагальнити неваж
ко. Ось то від тебе вимагає 
п’ятирічка, ось що вона від 
тебе одержує.

А з студентів? День за днем 
лекції, інколи семінари. І став
лення в окремих: ну, одержав 
сьогодні незадовільну оцінку, 
подумаєш... Здав екзаменацій
ну сесію на трійки, Але хай це 
турбує мене одного. Стипендії 
не одержуватиму я.

Соціалістичне зобов'язання 
висить при вході,до класу* А 
там чорним по білому, першим 
пунктом — боротися за високі 
знання. Щоденно ходиш з туго 
набитим портфелем на заняття, 
Вчишся на будівельника. Даси 
починають зводити будинок« 
Верхній поверх добудовувати 
тобі. Для цього ти вчишся. П’я
тирічка для кожного з групи— 
це поступове приєднання, втй< 
гування до повноцінного життя 
суспільства. Для того, щоб іти в 
ногу з часом потрібно відчути 
його потреби.

Слова Л. І. Брежнєва якраз І 
виражають наш обов’зок: 
«...головне призначення студев- 
та — вчитися. Це ясно КОишАг 
му. Проте конкретний зміст 
цього поняття не лишився не
змінним і в наші дні воно змі
нюється, як ніколи швидко. Як 
вчитися, чого вчитися, як виби
рати і засвоювати головне в 
океані відомостей, що мають 
відношення до вибору профе
сій?»

РІЗНЕ

Комсорг Ніна Богатько пере
водить погляд з комсомольця 
на комсомольця. Посхилялися 
над конспектами її товариші. 
Он в першому ряду сидять Лю
да Богачоза з Танею Хімчак. 
Сергій Заєць «мирно співіснує» 
з Сашком Василевським

Скільки ж ще там до дзвін
ка? На перерві було засідання 
бюро. Підбивали підсумки со
ціалістичного змагання. Група • 
С-32 будівельного технікуму на 
першому місці по всіх показ
никах: у навчанні, спорті, ху
дожній самодіяльності. Непога
но виступили і на конкурсі ком
сомольської пісні.

Як не терпиться вибігти до 
столу, підняти застережливо 
руку і голосно та радісно вигук
нути: «Друзі, ми — найперші. 
Так тримати!».

«Таким чином, помітьте со
бі, — викладач підійшов до 
Ніни і постукав по краю сіолу. 
— Ви теж занотуйте: для мон
тажу колон застосовується кон
дуктор...»

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.
Будівельний технікум.
На фото: група С-32 буді

вельного технікуму.
Фото М. Териавського.
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• Молодь — за європей
ську безпеку

• Бунт португальських 
курсантів
• Студентський рух шир

шає

ДЖАНФРАНКО АСТОРІ РОЗПОВІДАЄ
Юнісгь

UAW никривм

Чотири дні підряд у Фло
ренції стояла м'яка сонячна 
погода — рідкість для тієї 
пори, звичайно дощової і 
непривітної. Чотири дні з 
стародавньому місті засіда
ла міжнародна конференція 
«Молодь за європейську 
безпеку». Вона стала по
дією, помітною на політич
ному горизонті континенту. 
Не так вже й часто зустрі
чаються представники май
же всіх без винятку євро
пейських країн. І ще рід— 
ше — представники моло
діжних організацій різних 
політичних напрямків.

Одним з організаторів 
конференції був молодий 
християнський демократ 
Джанфранко Асторі. Ми 
довго бесідували з ним з 
перерві.

Джанфранко — мер неве
личкого містечка в горах 
провінції Верчеллі. В уро
чистих випадках він одягає 
традиційну перев’язь пер
шого громадянина комуни 
Расса. Правда, це селище не 
знайти на карті. Там живе 
лише 300 сімей пастухів і 
землевласників. Із-за відсут
ності хорошого зв'язку з 
«великим світом», бідного 
грунту та низьких прибутків 
молодь тікає в місто. Рас
са — вмираюча комуна, од
нак її мер повний енергії. 
Він встигає двічі на тиждень 

бути вдома, навчатись на 
четвертому курс! соціологіч
ного факультету в Тренто 1 
виконувати обов’язки за
ступника секретаря націо
нальної організації христи
янсько - демократичної мо
лоді.

— 8 кого народилась ідея 
флорентійської конферен
ції? — запитая я.

— На початку лютого, — 
сказав він, — у Римі відбу
лась зустріч національ
них молодіжних організацій, 
присвячена боротьбі проти 
неофашизму. На ній виник
ла ідея скликання італій 
сько'і конференції для обго
ворення питань, зв'язаних з 
майбутнім Європи. Потім, 
на наступному етапі, вирі
шили запросити гостей. І з 
кінці ‘кінців дійшли до дум
ки про проведення міжна
родної конференції.

— Певно, в організацій, 
що дотримуються різних по. 
літичних поглядів, є праг
нення до єдності, до пошу
ків вирішення спільних 
дань?

— Безумовно. Як я 
сказав, такою спільною
зою є антифашизм. Є чима
ло конкретних внутрішніх 
заздань. Я — католик. За 
сімейною традицією і пере-

конаннями. Та це не зава
жає мені разом з П'єро Ла- 
піцірелла, молодим кому
ністом, виступати за зни
ження виборчого цензу для 
молоді до 18-ти років. Нині 
такою спільною основою 
став 
пейську безпеку, 
рення ------ “
ропи.

— я 
цію, —

приїхав у Флорен- 
підкрсслив Асторі, — 

не лише ян член делегації 
Італійських католиків. Існує 
міжнародна європейська 
спілка молодих християн
ських демократів з штаб- 
квартирою в Римі, і я є чле
ном її керуючого комітету.

Показово, що нині молоді 
католики Італії, Бельгії, 
Франції, ФРН активно вклю
чились в рух за колективну 
безпеку в Європі, за скли
кання наради, яка обговори
ла питання співробітництва 
всіх країн континенту.

— Можливо, перша за
гальноєвропейська нара
да, — ділиться зі мною дум
ками Джанфранко Асто
рі, — не знайде часу для 
багатьох питань, що хвилю
ють молодь. Але вона неми. 
нуче буде корисною для 
нас, оскільки створить нову 
атмосферу, а якій буде шир- 
тим, багатшим, вільнішим, 

обмін між молодіжними ор
ганізаціями, буде надане ве
лике значення нашим поба
жанням при будівництві но
вих міждержавних відносин.

Я запитав Джанфранко, 
що буде вжито організато
рами флорентійської кон
ференції після її зазер- 
шення.

— По-перше, — відповів 
Асторі, — ми думаємо збе
регти постійний організацій
ний комітет а Італії для 
зв’язків і контактів з учас
никами конференції з інших 
країн. По-друге, ми впевне
ні, що у Флоренції лише 
покладено початок для ве
ликої роботи. Наші друзі, 
старі і нові, повернувшись в 
свої країни, помножать свої 
зусилля 
пеку і 
Європі, 
що такі 
йдуть в календар міжнарод
них відносин на нашому 
континенті, який погребує 
міцного миру, що досить 
часто порушується на нашій 
планеті.

В. АРДАТОВСЬКИЙ.
Власкор АПН.

Флоренція

Студенти проти апартеїду
У травні, цього року південноафрикан

ські расисти пишно відсвяткували 10- 
річчя проголошення ПАР. Однією із орга- ‘ 
нізацііі. що відмовилася брати участь у 
святкуванні, була Національна спілка 
студентів Південно-Африканської Рес
публіки (НССПА). Студенти організували 
демонстрації протесту проти нелюдської 
політики апартеїду, що проводиться уря
дом Форстера, проти фашизації та мілі
таризації країни. Вони протестували та
кож проти обстановки, що існує у пищик 
навчальних закладах Південної Африки.., 

Власті прагнуть задушити рух опору 
політиці уряду, посилюють репресії проти 
прогресивної частини студентства. Орга
ни безпеки намагаються підірвати сту
дентський рух зсередини, використову
ють підкуп, шантаж, погрози, намагаю
чись перетворити найбільш нестійких у 
провокаторів. Тих. кого арештовують під 
час демонстрацій, тримають довгі місяці 
в тюрмах без суду і слідства. Звичайним 
явищем стали допити студентів півден
ноафриканською охранкою.

Постійним переслідуванням піддасться 
Національна спілка студентів. Вона ви
кликає особливе дратування властей тим, 
що є нерасовою організацією. Ще будучи 
міністром юстиції, поліції та в'язниць ни
нішній глава уряду Форстер назвав На
ціональну спілку студентів «раковою 
пухлиною в суспільному житті Південної 
Африки, яку необхідно видалити». Він за-. 
явив: «Настане час, і я розрахуюсь з цією 
організацією».

Форстер тримає слово. Як пише пів- 
деннноафриканська газета «Ранд дейлі 
меііль», навряд чи знайдеться хоча б 
один лідер Національної спілки студен
тів, котрий не був би звинувачений в під
ривній діяльності 1 не піддавався ре
пресіям.

Однак всі спроби уряду шляхом ре
пресій зруйнувати Національну спілку 
студентів і усунути її керівників зазна
ють поразки. Рух прогресивного студент
ства ПАР проти фашистської політики 
керуючих кіл країни ширшає і набирає

В. КУНІН. АПН.

17903815

...Керівники воєнного училища в не
великому португальському містечку 
Мафра, що знаходиться в кількох кі
лометрах від Ліссабона, перебували в 
стані розгубленості: збунтувались всі 
курсанти. Події розвивались швидко. 
Напередодні ніщо, здавалось, не віщу
вало вибуху, а на ранок в казармах і 
навчальних класах з’явились надписи 
І плакати, що засуджували колоніаль
ну війну. Трагічний випадок, що став
ся на навчаннях — під час подолання 
водної перешкоди, четверо нурсантів 
загинули — посилив обурення. 
Смерть товаришів переповнила чашу 
терпіння курсантів, котрі не бажали 
більше миритися з знущаннями і жор
стоким поводженням офіцерів. На мі
тинг протесту зібралось 800 чоловік. 
Чути вигуки: «Вбивці! Фашисти!» Ні
які умовляння офіцерів не допомогли.

Бунт курсантів свідчить про те, що 
антивоєнні настрої широко захопили 
навіть середовище армійської моло
ді — тієї, яка покликана бути опорою 
режиму в боротьбі проти власного на
роду і народів африканських колоній. 
З різних районів країни надходять 
повідомлення про заворушення у вій
ськових частинах. Невдоволення сол
датів муштрою, жорстоким поводжен
ням, поганою їжею часто переростає 
в антиурядові виступи, під час яких 
висуваються вимоги припинити коло
ніальну війну.

Більше десяти років продовжуються 
воєнні дії в так званих заморських 
провінціях Португалії: Анголі, Мозам
біку та Гвінеї (Бісау). Крім людських 
жертв ця війна несе португальцям 
нові тягарі. Збільшення податків, по
дорожчання продуктів харчування та 
предметів першої необхідності, ріст 
плати за житло, електроенергію, во
ду — все це безпосередньо зв'язане 
з воєнними діями в Африці. Колоні
альна війна, що поглинає майже по
ловину державного бюджету, лягає 
непосильним тягарем на рядових 
платників податків.

, Антивоєнні виступи есе частіше 
поєднуються з вимогами поліпшення 
умов життя І праці. Так було під час 
студентських заворушень в універси
тетах нраїни на початку нинішнього 
року, під час першотравневих висту
пів трудящих, коли, наприклад, на 
вулиці міста Порту вийшло 20 тисяч 
чоловік. «Хліба!», «Ні — війні!», «Хоче
мо миру», —Геть колоніальну армію!» 
— під такими лозунгами проходять ви
ступи робітничої та студентської мо
лоді. Очолюють боротьбу проти коло
ніальної війни португальські комуніс
ти, які вважають це одним з головних 
завдань антифашистської опозиції.

8. КОЛЬЧИК. 
АПН.
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Південний В’єтнам. Жителі одного Із звільнених районів провінції Куашчі 
зустрічають загін Народних збройних сил звільнення, що повернувся з пе
ремогою з бойового походу. • Фото ВІА—ТАРС.

ГЕТЬ АТЛАНТИЧНІ НАРУЧНИКИ
...Зелений автобус, заскрипівши галь

мами, завмер біля червоного світло
фора. Високий юнак, обсмикнувши курт^ 
ку, ступив з тротуару на асфальт, в 
папіввідчинені вікна армійського авто
буса він просунув пачку листівок які 
віялом розлетілись по салону, через 
заднє скло було видно, як офіцери 
НАТО в елегантних мишачого, кольору 
мундирах, не поспішаючи піднімали оі- 
лі листівки, недбало переглядали зміст 
і потім різко відкидали вбік.

— Можливо не варто роздава тнанти- 
натовські листівки офіцерам наш. 
сказав я юнакові, коли в свою чер з 
отримав листівку. — Яка з цього к 
ристь...

— Нічого, хай знають, що ми думає 
мо, — сказав мій співбесідник.

Ми розговорились. Студеиг БрІОСССЛі, 
ського університету Жап Н. ,СПЄІУ^ , 
разом зі своїми друзями по факу ДУ 
приїхав у Касто, де .Р°?м1СТдЛ^ к. 
ні штаб-квартири *^Т'-Пг иої

і го .блоку. Сьогодні — день нацю *• 

маніфестації молоді в районі Монса, 
маніфестації протесту проти присут
ності агресивного Північно-Атлантично
го блоку на Бельгійській території.

— Ми всі — молоде поповнення Бель
гійського фронту боротьби проти 
НАТО, — продовжував розповідати 
Жак п. —• Молодіжна маніфестація 
протесту проводиться за нашою пропо
зицією. Ми* почали з розповсюдження 
листівок, обійшли всі квартири, бесіду
вали з жителями Касто. Атлантичне су
сідство нікого не радує. Намагались по- 
говорііги з представниками воєнних 
штабів НАТО, але нас не прийняли.

Минулого року я розповсюджував на
шу брошуру «НАТО — геть із Бельгії, 
Бельгія — із НАТО!» Жандарми нама
гались тоді арештувати мене. Але з до
помогою місцевих жителів мені вдалось 
втекти. Сьогодні я розповсюдив уже 
близько 500 листівок, — Жап глянув на 
пачку, яку тримав у руці. — Увечері в. 
молодіжному клубі у нас демонструва
тимуться діапозитиви з атлантичної те

матики. їх зробив паш художник, та
кож студент. Рядовому бельгійцю стає 
жити все важче н важче. Однак часто 
він навіть і не припускає, що за більшу 
частину своїх податкових витрат повинен 
«дякувати» НАТО.

Поглянувши на годинник, Жап став 
прощатися. Йому потрібно ще відвідати 
католиків-пацифістів. Вони також учас
ники фронту боротьби проти НАТО і 
влаштували на вокзалі голодовку про
тесту.

— Якщо хочете, ходімтс разом, — за
пропонував вік.

....Присадкувате приміщення вокза
лу — в чорному кільці жандармських 
мундирів. Пред’являю журналістське 
посвідчення — жандармський началь
ник неохоче пропускає мене всередину. 
В залі чекання на підлозі лежить група 
молодих хлопців. Зосереджені обличчя, 
руки закладені за голову. Мовчання. В. 
кутку — складені трансаораитн: «Хліб 
і мир — народам!», «Роззброєння негай
но!», «Європі — мир і безпеку!»

До мене підходить католицький свя
щенник, уважно розглядає журналіст
ську картку і говорить:

— Розкажіть читачам обов’язково 
про те, що бачите тут. Це, — він пока
зав на молодих людей, що лежали по
руч, — члени місцевого відділення Хри
стиянського руху за мир. Вони —учас
ники Бельгійського фронту боротьби 
проги НАТО, сьогодні другий день їх 
голодовки. Від імені всіх простих бель
гійців попи протестують проти присут
ності НАТО в Бельгії, вимагають при
пинення гонки озброєнь, перетворення 
Європи в континент безпеки і добросу- 
сідсгва. Страйки будуть процовжува- 
тись ще один день. Потім відбудеться 
молодіжний мітинг біля будівлі вокза
лу та анткнатовськнй похід до воєнних 
казарм Північно-Атлантичного пакту.

Коротке інтерв’ю закінчене. Па при
вокзальній площі за жандармським 
ланцюгом у руках юнаків і дівчат коли- 
хаюіься лозунги і плакати. Маніфес
танти вимагають миру і спокою для 
Ізельгц. і Європи, свободи від атлантич
них наручників.

Брюссель.

В. ТОРОВ, 
кор. АПН.
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Щорічно в Радянському Союі’і присуджуються 
Державні премії СРСР за кращі роботи в галузі літе
ратури, мистецтва та архітектури.

В 1971 році ця премія присуджена творчому колек
тиву художнього фільму «Біля озера». Фільм цей 
поставлений режисером Сергієм Герасимович на кі
ностудії імені М. Горького. Серед нагороджених — 
актриса Наталка Бєлохвостикова.

Наташа — наймолодший лауреат, їй 21 рік. Вона 
випускниця Всесоюзного державного інституту кіне
матографії. Ця її перша велика робота в кіно пере
конливо доводить, що вона актриса рідкого обдару
вання, котра прекрасно володіє тонким мистецтвом 
перевтілення.

У фільмі «Біля озера» Бєлохвостикова зіграла не 
просто нашу сучасницю Лєну Барміну (головна ге
роїня стрічки), вона дала яскравий образ людини, 
котра своїми руками будує своє майбутнє, і гідно 

увійде в нього.
В 1969 році, коли робота над фільмом була завер

шена, Наташа одержала першу нагороду — диплом 
кіностудії. В 1970 році на XVII Міжнародному кіно
фестивалі в Карлових Варах, де демонструвалася 
стрічка «Біля озера», вона одержала нагороду за 
краще виконання жіночої ролі.

І ось тепер — Державна премія СРСР — одна з 
найвищих нагород Радянської країни.

Нині Бєлохвостикова працює над головною жіно
чою роллю Анни Снсгіної у фільмі «Сергій Єсєнін», 
присвяченому відомому російському радянському 
поетові.

На знімну; лауреат Державної премії актриса 
Наталка БЄЛОХВОСТИКОВА.

Фото Я. ІВАНОЕА. 
лпн.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 22 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Телевісті. (К). 11.10 —
Телефільм «Полотняна со
рочка». (Н). 11.35 — Шніль- 
ний екран. Історія для 
учнів 5 класу. (К). 12.05 — 
Кіножурнал «Новини дня». 
(Н). 12.20 — Кольорове те

лебачення. Тележурнал «Са
моцвіти». (М). 16.45 — «На 
шкільних широтах». (К). 
17.25 — «Працею звеличе
ні». (Запоріжжя). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — За 
ряднами партійних накрес
лень. До Дня енергетика. 
(Кіровоград). 18.10 — Ре
портаж з Лаоського фрон
ту. Документальний теле
фільм. (М). 19.00 — «Му
зичні новини». (М). 20.00 — 
Тележурнал «Кіровоград- 
щина спортивна». (Кірово
град). 20.30 — Концерт на

святыя Єлисаветьі». Автором книги 
значиться В. Чертков. Насправді це 
комедія Руссо, а В. Чертков, як спра
ведливо гадають, був її переклада- 

зберігається зараз в 
- • •“ ‘----- і ім.

У РЕЄСТРІ зазначалося, що в Єлиса-
* ветград відлущені тередорник 

Іван Акимов і батирник Олександр 
Мухін, які безвідлучно перебували на 
роботі в корпусі до 1 червня 1764 
року. Тут же вказувалося про пере
дачу друкарського верстату з всіма 
приладдями до нього вартістю в 
210 крб., а також на 26 крб. 25і, 
коп. «протчих материалов», а саме: 
рам залізних — 3, куб мідник для 
варіння оліфи, ложка мідна — одна, 
верстаток мідних з одним до обох 
ключиком — 2, дощок дубових, на 
«которых набор восстанавливают», — 
2, «визоров дубовых» — 2, «графей 
железных» — чотири пари, сукна зе
леного — три чверті аршина. Всього 
передано друкарського майна на 
236 крб. 25‘ J коп. Окремо в реєстрі 
йде перелік сортів шрифту, які було 
відпущено з кадетського корпусу в 
новостворювану друкарню, та зазна
чено їх ціну, а саме: 1) Міттель ан
тиква на одну чверть листа, вагою 
два пуди десять фунтів, кожний фунт 
по 43*/д коп. — разом 38 крб. 
49і,\ коп. 2) Парагон антиква, вагою 
сім фунтів з половиною, по 75 коп. 
за фунт — разом 5 крб. 62'/2 коп. 3) 
Цицеро курсив — два фунти шістде
сят золотників по 55 коп. за фунт — 
разом 1 крб. 46?/ч коп. 4) Гро“бе"ци- 
церо антиква дванадцять пудів вісім 
фунтів з половиною по бб'/дкоп; за 
фунт — всього на 274 крб. 78 коп. Всі 
перелічені шрифти коштували разом 
320 крб. 36'/2 коп., а разом обладнан
ня та друкарського шрифту відправ
лено з кадетського корпусу в Єли- 
саветград на суму 556 крб. 62 коп. - 

Як видно з реєстру, кадетський 
корпус надіслав у Новоросійську гу
бернію значно менше друкарів, ніж Більш докладні відомості про Єпи- 
вимагалось. Треба думати, що вна- саветградсьіуу друкарню знаходимо в 
слідок цього виникли утруднення, бо довідці, .міністра' юстиції, відомого 
того ж. року Мельгунов звертається 
до Київської лаврської друкарні з 
проханням поділитися досвідом кни
годрукування, оскільки там було на
лагоджено Е 
книг кириличним шрифтом' У черзні 
1764 року все необхідне для засну
вання друкарні було повністю пере
дано з’ кадетського корпусу. Це дає 
підставу твердити, що друкарня в А 
Єлисаветграді стела до ладу в кінці 
1764 р. • ..»< . < . -

Цікаво, що друкарня засновувалась друком азбука і комедія, 
не для офіційних погреб, що стачо- 1 , ■ ■
вило мету створення провінціальних порти і карантинні свідоцтва, друку- 
друкарень, а для друкування книг, ' ..... .  ..... ~
про що так і було записано у штатах 
Новоросійської губернії. Проте в ній 
друкувались головним чином каран
тинні свідоцтва, бланки для паспортів 
і всілякі документи губернської кан
целярії. У 1765 році з цієї д 
вийшла перша книга, г ., 
гражданським шрифтом на Україні — вчену людину, про що^донесено най- 

- «Кофейный дом. Комедия. Печатана в’ 
Новороссийской губернии в крепости

(Закінчення. Початок в газеті 
за 19 грудня ц. р.).

чем. Книга с _ , 
Державній публічній б'бліотеці 
Салтикова-Щедріна в Ленінграді.

Хто ж такий В. Чертков? З докумен
тів видно, що він служив у кадет
ському корпусі і завідував там дру
карнею. Після призначення Мельгуно
ва на пост Новоросійського генерал- 
губернатора Чертков перейшов до 
нього на службу. Треба думати, що і 
Єлисаветградська друкарня була під 
його віданням. Одним з доказіз цього 
може служити перша книга, що 
йшла в новоствореній друкарні з йо
го прізвищем на обкладинці.

«ПЕЧАТАНА
в і>а«

ви-

ЕЛИСАВЕТЫ»
-■ • РІК. ЗАСНУВАННЯ 
‘ ■ 4 'ДРУКАРНІ - 1764

, відомого 
російського поета Г. Р. Державіна. 
Він подав цю довідку у 1775 році до 
сенату для "складання детальної ін
формації ^Катерині II про стан провін- 

зокрема 
1 говориться:-«В Новоросійській губер

нії по апробрванр^у в 1764 році тієї 
. губернії штату, хоча для друкування 

духовних і світських книг визначено 
заснувати друкарню, але встановле
ний там тільки один верстат та видані 

, а також 
тамошнім купцям і поселенцям пас-

wuy і I » KJ I w r; Г1 I II •

видавництво церковних цільних, друкарень.- У ' ній

ванмя ж духовних і гражданських книг 
у зв'язку з неодержанням дозволу 
від найсвятішого синоду та відсут
ності достатньої кількості друкарів не 
відбувається. Цензуру покладено на 
губернських членів, а щодо нагляду 

друкарні стосовно віри і духовних книг при- 
надрукована значено протопопа Савурського, як

святішому синоду». З цієї довідки 
видно, що, крім надрукованої коме
дії та ділових документів губерн
ської канцелярії, в Єлисаветграді була 
видана азбука, тобто книга для по-

маткового навчання грамоті. На жаль, 
ще досі не встановлено, про яку саме 
азбуку говориться в.довідць Вона до 
наших днів не дійшла і б.блюграфіч- 
них відомостей про неї не Збер-г- 

Л°ВЯ’зв'язку 3 поділом у березні 
1765 року Новоросійської губернії на 
три провінції: Бахмутську, Катерино
славську і Єлисаветградську, губерн
ська канцелярія переходить з крі- 
пості святої Єлисавети до Кременчу
ка, який стає центром новоутворено
го Новоросійського краю. Сюди була 
переведена і друкарня.

Заснування в Єлисаветграді першої 
на Україні гражданської друкарні І 
видання перших світських книг новим 
шрифтом є визначною віхою в істо
рії розвитку друкарської справи на 
Україні.

Доречно відзначити і те, що в Ро
сійській імперії у першій половині 
XVIII ст. осередками гражданського 
книгодрукування були лише Москва і 
Петербург. Заснована в 1764 р. у прі
лості святої Єлисавети друкарня € 
взагалі першою з провінціальних 
гражданських в Росії. Значно пізні
ше влаштовуються такого типу дру
карні в інших містах України, наприк
лад, у Києві перша книга надрукована 
новим шрифтом у 1787 р, у Харкові 
відкрито друкарню у 1 793 р., у Мико
лаєві — 1 798 р., в Одесі перша книга 
гражданським друком вийшла лише в 
1830 р. '

Показово й те, що друкарська 
справа в нашому краї в другій поло
вині XVIII ст. не вичерпувалась ді
яльністю згаданої друкарні. Іак, с 
Єлисаветграді в 1798 р. працювала 
похідна (кочова) друкарня канцелярії 
князя Потьомкіна, а в 1792 р. вона 
певний час перебувала в Нопоархан- 
гельському шанці. Крім того, як за
значає А. ІІІмідт у праці «Материалы 
для географии и статистики России», 
С. П., 1863 р., розкольники села Клин
ців мали в краї друкарню, де друку
вали кириличним шрифтом церковні 
книги розкольницького толку.

Отже, друкарство в нашому краї 
має свою давню історію. Його запо- 
чаткування було великою культурно- 
освітньою подією. Воно до певної 
міри прискорювало розвиток освіти в 
країні, беручи до уваги вихід з єли- 
саветградської друкарні учбової 
книжки — «Азбуки».

Для увічнення заснування першої 
гражданської друкарні на Україні то
вариству охорони пам’ятників історії 
і культури варто було б на одному з 
двох будинків, що збереглись у крі- 
пості від тих часів, встановити мемо
ріальну дошку, і, таким чином, за
свідчити повагу місцевих жителів до 
друкарства і книги, до освіти і куль
тури.

в. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
доцент Кіровоградського педін
ституту.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

замовлення енергетиків. 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — М. Ан
чаров «День за днем». 
Прем'єра телеспектаклю. 
6 серія. (М). 22.30 — «На
родні таланти». Концерт. 
(Ужгород). 23.00 — Теле
вісті, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15
— Для школярів «Подорож 
сонячного зайчина». (М). 
10.45 — Художній фільм 
«Старша сестра». (М). 16.55
— Новини. (М). 17.05 —
Для школярів. (К). 17.45 — 
«Сім днів заводу ДПЗ-1». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Художній теле
фільм «Поруч з вами». (К). 
19.20 — «Наш вернісаж». 
(Одеса). 19.50 •— Концерт 
на замовлення працівників 
«Київенерго». (К). 20.30 — 
«На добраніч, діти!». (К).

ЧЕТВЕР, 23 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 — Для
школярів. Концерт. (М). 
10.45 — Художній фільм 
«Будинон, в якому я жи
ву». (М). 12.20 — Телевісті. 
(К). 16.50 — «Снарби на
роду». Тележурнал. (Воро
шиловград). 17.20 — Для 
школярів. «Чемпіони в

червоних галстуках». (К). 
17.45 — Телевісті. (К). 18.00
— «Маленька філармонія».

(Одеса). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 
19.00 — Урочисте засі
дання, присвячене 70-річ- 
чю з дня народження 
О. Фадєєва. Трансляція із 
концертного залу ім. Чай- 
ковського. В перерві — 
«Програма «Час». (М). 22.30
— Тележурнал «Робітниче 
життя». (Кіровоград). 23.25
— «Старт». (К). 23.40 —
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.45
— «Сім днів заводу ДПЗ-1».
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Кольорове телеба
чення. Мультфільм. (М). 
18.30 — Фільм-концерт.
(К). 19.00 — К. Симонов
«Четвертий». Вистава ро
сійського драматичного те
атру ім. Лесі Українки. В 
перерві «На добраніч, ді
ти». (К).

П'ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Ноеини. (К). 10.15 —
Для школярів «Вартові 
природи». (М). 10.40 — Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Незамінче- 
на повість». (М). 12.15 — 
«Рідні наспіви». (М). 13.00 — 
Телевісті. (К). 17.30 — Пав-

лиські иазни». (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 17.45 — Телевіс- 
ті. (К). 18.05 — «Дев’ята
п’ятирічка — велична про
грама творення». (К). 18.20
— Народний телеуніверси-
тет, (Одеса). 19.00 — Вечір, 
присвячений 100-річчю з 
дня народження компози
тора А. Ф. Спендіарова. 
(М). В перерві «Програма 
«Час». ,(М). 21.50 — А. Ма- 
кайонок — «Трибунал». Ви
става Кіровоградського му
зичного драматичного те
атру ім. М. Кропивницько- 
го. (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50
— Новини. (М). 17.00 —
Програма Карагандинської 
студії телебачення. (М). 
17.45 — «Сім днів заводу 
ДПЗ-1». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. Художні те
лефільми для дітей. (М). 
19.00 — Художній теле
фільм «Банка консервів», 
(К). 19.35 — Ю. Семенов - 
«17 хвилинок весни». Ви
става Львівського театру 
при КВО. (Львів). В перерві 
«На добраніч, діти», (К). 
21.50 — Художній фільм 
«Душечна». (К),

Про МОЖЛИВІ ЗМІНИ в 
програмі пас повідомлять 
диктори радіо н телеба
чення.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г Кировоград,

(♦і9 ПАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
310050 ГСП. Кіровоград, 50, вуп. Луначарського, ло.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

оголошує прийом учнів
па такі спеціальності:
малярів, штукатурів, арматурників, електрозварни

ків, ізолювальників по гідроізоляції, малярів-штукату- 
рів, монтажників конструкцій—мулярів, монтажників 
конструкцій—електрозварників, облішювальників-'ілн- 
тковпків-мозаїстів, теслярів, столярів-тсслярів, слюса- 
рів-трубопровідшіків, слюсарів будівельних, грубоук- 
ладчиків, мулярів, слюсарів-монтажпіікіа по загально- 
монтажним роботам і обладнанню загального призна
чення.

До училиша приймаються демобілізовані воїни, 
незалежно від року служби в армії, які навчатиму
ться по скороченій програмі і одержуватимуть сти
пендію 75 карбованців на місяць.

До училища приймаються також юнаки і дівчата з 
освітою 8—10 класів віком 15 років і старші’ які нав
чатимуться 1—2 роки і знаходитимуться па’повному 
державному забезпеченні. Всі учні забезпечуються 
гуртожитком,

Під час проходження практики учні одержують 
об проценти заробітку. При бажанні учні можуть 
відвідувати загальноосвітню школу. 1

; Початок занять: 1 січня, 1 лютого, 1 березня 1972 
року, а також в міру комплектації груп.

Вступники подають документі]: заяву на ім'я 
ректора, автобіографію, паспорт або свідоцтво 
народження, документ про освіту, довідку з Місця 
мір°ом 1^;;яс’^аРактсрі’сг1І,<у’ чотири фотокартки роз-

Документи приймаються в канцелярії учи'інша
Адреса училища: м. Олександрія. Кіровог з г.'гпТ 

області, селище Победа, вулиця ИагоЕ Р ^ЬКо1 
І їхати автобусом «А» до зупинки «їдальня», 

І  АДМІНІСТРАЦІЯ.

ДІЬ 
гіро
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