
ЩЕ ТІЛЬКИ комбайнери виводили свої степові ко
раблі в загінки, на токах виростали перші бурти 

зерна, а секретар комсомольської організації госпо
дарства Олександр Вергун вже турбувався про дру
гі, «зелені жнива». Радився із керівниками госпо
дарства, членами комітету комсомолу, бригадиром 
тракторної бригади Миколою Давидовим, групком- 
соргом Миколою Титенком, шоферами, тракториста
ми. Першими до списку членів спеціалізованої ком
сомольсько-молодіжної кормодобувної бригади запи
сав прізвища комсомольців-комбайнерів Віктора Коз- 
ловського, Івана Ляшенка, ГІегра Мнроненка.

— Я не починав з хлопцями тривалих дебатів, — слухав 
Олександр через кілька днів розповідь групкомсорга Мико
ли Титснкп. Була у нас ділова розмова, запропонував їм 
створити спеціалізовану кормодобувну. Підтримали охоче. 
Готуємось зараз до бригадних зборів. Проведемо їх відра
зу ж по закінченні жнив. Вже попередньо розподілили обо
в'язки. На всіх дільницях па заготівлі кормів працювати
муть 25 комсомольців.

Питання створення комсомольсько-молодіжної спе
ціалізованої кормодобувної бригади обговорили ра
зом із спеціалістами, керівниками господарства. На 
засіданні бюро комітету затвердили заходи, які 
сприяли б розгортанню дійового, гласного соціалістич
ного змагання, розробили систему морального та ма
теріального стимулювання. Вирішили підсумки соціа
лістичного змагання підбивати щодня і переможцям 
вручати перехідний червоний вимпел. Хід змагання
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КОРМОДОБУВНІЙ — 
25 КОМСОМОЛЬЦІВ.

• ЩОДНЯ — ТИСЯЧУ 
ТОНН СИЛОСУ.

•ЗАКЛИК ПІДХОПИЛИ 
МЕХАНІЗАТОРИ ВСІХ 
господарств.

На знімках: внизу -= 
на полі агрегат Петра Ліиро- 
ненка. Праворуч вгорі — 
бригадир Микола ДАВИ
ДОВ, комбайнери Віктор 
КОЗЛОВСЬКИИ та іаак 
ЛЯШЕНКО.

чітко і оперативно висвітлювати, випускаючи щодня 
«Інформатори». А комбайнери, шофери і трактористи, 
які покажуть найкращі результати роботи за три дні, 
будуть нагороджуватись перехідними мандатами ко
мітету комсомолу господарства.

Очолити пост «Комсомольського прожектора» дові
рили комуністу, механізатору Василю Ляшенку. йому 
допоможуть Віктор Козловський та Віра Логвннен- 
ко. «Прожектористи» щодня випускатимуть листок 
«Трудової слави», «Блискавки». Першим випробуван
ням членів поста був рейд перевірки готовності сило
созбиральних комбайнів до «зелених жнив».

За кожним з п’яти екіпажів, а всі вони, до речі, 
комсомольсько-молодіжні, закріпили досвідчених агі
таторів. Комуністи слюсар-наладчнк Іван Чабан та 
завідуючий фермою Василь Клнменко, заступник сек
ретаря партійної організації бригади Віктор Пирог, 
комсомолець Василь Ляшенко вже мають чималий 
досвід роботи.
ІЇЕЛИЧЕЗНЕ, скільки сягає око, кукурудзяне по- 
" ле. Один за одним в масив заходять комбайни. 
За кілька хвилин вони навантажують кузови авто
машин зеленою масою. Чітко, ритмічно працює кон
вейєр «поле — силосна траншея». Комсомольці тру
дяться так, щоб виконати прийнятий па зборах девіз: 
«Втратам — надійний заслон».

Збори були короткочасними, діловими.
— Домовимось відразу! старшин екіпажу — ком

байнер, — згодився з молодими механізаторами бри
гадир Микола Давидов. — Тоді не буде такого, що 
частина зеленої маси втрачатиметься при транспор
туванні.

На 245 гектарах вирощують в бригаді силосну кукурудзу. 
Зобов'язалися зібрати з кожного гектара по 220 центнерів 
зеленої маси, з іншої, 182-гсктарної ділянки — но 200 цент
нерів. ' -

— У нас е всі можливості заготовити півторарічний запас 
силосу, — сказав комбайнер Іван Ляшенко. — Адже перші 
покоси кукурудзи на зелений корм показали, що кожен гек
тар видає понад 300 центнерів зеленої маси. При добрій 
організації роботи щодня ми зможемо закладати тисячу тони 
силосу.

Чн не забагато? Підрахунки показали: можна! На тому й 
порішили. Щодня — не менше тисячі тонн зеленої маси за
кладали її траншею. Закінчити заготівлю силосу в бригаді 
за десять робочих днів. А потім допомогти бригадам № 1 
іта Лі 5, з якими змагаються.

Механізатори бригади закликали, комсомольців і 
молодь інших господарств створювати спеціалізовані 
кормодобувні бригади, ланки, екіпажі.
у ЖЕ після обіду, коли в траншею було закладено 
* понад 600 тонн силосу, на кукурудзяному полі я 
зустрівся з головою колгоспу О. М. Іліцою і попро
сив прокоментувати хід робіт першого дня, розпо
вісти про роль комсомольської організації господар
ства в організації молоді на боротьбу за дострокове 
завершення заготівлі кормів для тваринництва.

— Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада 
Миколи Давидова — колектив комуністичної пра
ці, — розповів він. — Комсомольці і молодь у постій
ному пошуку. Підвищують свій фаховий рівень, лише 
нинішнього року тринадцять членів бригади закінчи
ли середню школу і отримали атестат зрілості. В ко
лективі завжди намагаються використати передові 
методи праці. А роль комсомольської організації 
бригади і колгоспу в боротьбі за дострокове вико
нання планів заготівлі кормів важко переоцінити. В 
третій бригаді вже заготовлено 1562 тонни сінажу, 
заскиртовано понад цисяіу тонн соломи. Саме вони 
і стали ініціаторами створення комсомольсько-моло
діжної спеціальної кормодобувної бригади. Працюва
ти ударно для молодих механізаторів стало тради
цією. Завдяки цьому тваринники відділку перевико
нали план заготівлі м’яса за сім місяців

Друга зміна ще наближалася до завершення, а 
комсомольські «прожектористи» вже поздоровили ко
лектив з успіхом: план першого дня — перевиконано! 
Закладено понад тисячу тонн силосу.

10. лівлшников, 
спецкор «Молодого комунара».
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Активно включилися в ударний республіканський двомісячник по заготів
лі кормів комсомольці і молодь колгоспу «Дружба» Новоукраїнського району. 
В тракторній бригаді № 3 тут створили спеціальну комсомольсько-молодіжну 
кормодобувну бригаду, яка вже заготовила 15 620 центнерів сінажу, зобов'я
залася за десять днів закласти 100 тисяч центнерів зеленої маси, заготовивши 
тим самим півторарічний запас силосу. Члени бригади закликали комсомоль
ців і молодь району створювати у всіх господарствах комсомольсько-моло
діжні спеціалізовані кормодобувні бригади, панки, екіпажі.

Досвід роботи комсомольської групи комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади, комсомольської організації господарства, який мас стати 
надбанням комсомольських організацій господарств Кіровоградщини, схвале
ний на засіданні бюро обкому комсомолу.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ ЛИСМУ

Ціна 2 коа.Рік видання XIV 
№ 96 (1732) ВІВТОРОК, 14 серпня 1973 року

ЗВІТ. ОБ’ЄМНИЙ І ПРИНЦИПОВИЙ
О ВІТНО-ВИБОРНА кампанія в ком- 

сомолі. Те, що слово «звітно» 
у сполученні стоїть першим, відо
бражає характер і зміст цієї кам
панії. Комітет комсомолу має, 
перш за все, перед всіма членами 
організації прозвітувати про свою 
діяльність, чітко визначити напрям
ки, на які спрямовувалася його ор
ганізаторська, масово-політична 
робота.

Тому комітету, який має про що 
розповісти, — бо турбувався він і 
про трудову, і громадсько-полі
тичну активність комсомольців і 
молоді, їх багатогранними інтере
сами в житті, — залишається під
сумувати зроблене, виділити у 
звітній доповіді головне в роботі 
комітету, поставити конкретні акту
альні завдання на найближчий час 
і перспективу.

А що, коли в організації (на 
жаль, зустрічаються такі!) протя
гом звітного періоду було прове
дено даоє-троє зборів, здійснено 
два-три заходи, виконання рішень 
зборів не контролювались, а ре
зультати заходів, — через невмілу 
їх організацію, — дуже невтішні? 
В цьому випадку навряд чи виру
чили б комітет прекрасне красно
мовство і стилістика.

Залишається в цьому випадку 
лише один шлях, і він — вірний. 
Щирість. Треба відверто сказати 
про недоліки, допущені комітетом 
у звітному періоді. А ще важливі
ше — глибоко розкрити їх причи
ни, щоб перед кожним членом 
Спілки була ясна картина, щоб тут, 
на зборах, кожен усвідомив і по
бачив, яких зусиль потрібно і куди 
•х СГІРямУва'ги, щоб життя органі
зації було повнокровним.

Буде про що звітувати комітетам 

комсомолу Олександрійського 
елекромеханічного заводу, Завал- 
лівського графітного комбінату, 
Кіровоградської взуттєвої фабри
ки, колгоспів «Прогрес» Новомир- 
городського, імені Леніна Долин- 
ського районів, Кіровоградського 
педагогічного інституту та багатьох 
інших. Тут найперша увага комсо
мольських активістів була прикута 
до організації соціалістичного зма
гання серед комсомольців і моло
ді, як найпершого засобу підви
щення трудової активності молодої 
зміни, до політичного згуртування 
членів Сп’яни.

Саме те, як в ході соціалістич
ного змагання той чи інший комсо
мольсько-молодіжний колектив, 
комсомолець-робітник, комсомо- 
лець-колгоспник виконували взяті 
зобов'язання, особисті комплексні 
плани, як організація дбала про 
справу політичної освіти, патріо
тичного та інтернаціонального ви
ховання, має бути взяте за основу 
в ході звітно-виборної кампанії. 
£“ЧБ’ЄКТИВНА оцінка зробленого 

— це тільки половина справи. 
Не менш важливий фактор — як 
організація підійде до вибору сво
го нового керівного органу. Адже 
не рідкі випадки, — і потім доро
го ми за це розплачуємося, — ко
ли збори зовсім несерйозно під
ходять до виборів комітету: ссь 
Валентина ще не була членом ко
мітету — оберемо її, хоч у Вален
тини і авторитету обмаль, і органі
заторських здібностей бракує. 
Справа не в тому, щоб довіряти 
членам Спілки з осторогою, упе
редженістю. Доручення потрібне 
кожному комсомольцеві, але — по 
силі, по вмінню, зрештою, за ба
жанням.

Звітно-виборна кампанія перед
бачає і накреслення на основі 
зробленого чіткої програми дій. 
Слід ясно і всебічно визначити 
місце організації, кожного комсо
мольця у виконанні завдань, по
ставлених перед комсомолом груд
невим (1972 р.) та квітневим
(1973 р.) Пленумами ЦК КПРС, у 
доповіді Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва «Про 50« 
річчя Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік», умовами Всесо
юзного Ленінського заліку «Рішен
ня XXIV з'їзду КПРС — в життя!» 
ВИХОВНЕ значення для кожного 

члена організації має віді
грати і період підготовки до звітів 
і виборів; до цієї справи слід за
лучити якомога більше комсомоль
ців, аналіз і оцінка повинні бути 
колективними: від цього і віддача.

Значну допомогу в ході звітів і 
виборів комсомольським групам, 
цеховим, бригадним, відділковим, 
факультетським, первинним орга
нізаціям подають, як правило, пра
цівники міськкомів та райкомів 
ЛКСМУ, комсомольський - актив. 
Необхідно повсюдно, щоб ця до
помога була діловою і не пере
творювалася в непотрібну опіку. 
Іноді ж райкомівці буквально самі 
готують орган'зації до звіту, що Є 
і порушенням Статуту і розбещен
ням активу тієї чи іншої організа
ції. Потрібен контроль, порада, до
помога, а не підміна функцій ко
мітету первинної.

З вересня для комсомолу почи
нається відповідальна пора. Розпо
чинаються згідно рішення ЦК 
ЛКСМУ звіти і вибори. Кожна гру
па, кожна організація до цієї важ

ливої події має підійти у всеозбро
єнні.
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СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

Василі» Опошіїянський з колгоспу «Прогрес» Ново- 
миргородського району. Скосив 240 гектарів, намолотив 
9188 центнерів.

Микола Поліщук з колгоспу «Шляхом Леніна» Гайво- 
ронського району. Скосив 217 гектарів, намолотив 8714 
центнерів.

Володимир Коваленко з колгоспу «Заповіт Ілліча» 
Олександрійського району. Скосив 226 гектарів, намо
лотив 8631 центнер.

Іван Хлібович з колгоспу імені Горького Долинського 
району. Скосив 189 гектарів, намолотив 7899 центнерів.

Василь Лисенко з радгоспу імені Димитрова Устинів- 
ського району. Скосив 196 гектарів, намолотив 7730 
центнерів.

• Школа.
Ступінь готовності

ВІДПОВІДЬ
ТРИМАЄ
КОЖЕН

ударною ком- 
сомольсь 
справою, 
всі сільські 
вобудови 
ють бути 
правлені 
дівельні
ни з числа мо-

кою 
На 

но- 
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бу-

заго-

□ В ПОШУКАХ ПІДРЯДНИКА
З ШЕФСТВО НА ПАПЕРІ
0 ЧОМУ ЗАТЯГУЮТЬСЯ ново 

СІЛЛЯ ВЧИТЕЛІВ!

ИНІШНЬОГО року у 
-1- Кіровоградському ра
йоні згідно плану мало 
бути три пускові школи: 
Лозуватська початкова, 
Грузківська та Могутнян- 
ська восьмирічні. Однак, 
будівництво Лозуватської 
та Могутнянської шкіл 
лише почалося і тому 
плекати надії на його за
вершення цього року да
ремно. Це школи, які не 
потрапили в титульні спис
ки будівельних організа
цій і споруджуються гос
подарським способом. 
Доля їх зведення неза
видна, сумна. Виникає до
сить проблем: пошуки 
підрядника, «добування» 
матеріалів, обладнання, 
Подекуди пошуки трива
ють кілька років і лише в

. • •—.V ~~.т - ■иіц_»і ишіц.і

лодих робітни
ків, колгоспни
ків і учнів. Виз
нано за доціль
не встановити 
на шкільних

новобудовах пости «Ком
сомольського пр о-
жектора». В Кіровоград
ському ж районі жоден 
такий будівельний загін 
не працює, а про пости 
«КП» тут мають досить 
приблизне уявлення. Кон
кретної, ділової допомо
ги, реальної участі район
ної комсомольської орга
нізації у вирішенні проб
лем сільської школи не 
видно.
У райкомі таку ситуацію по

яснюють дещо спрощено, 
мовляв, не маємо матеріаль
них ресурсів. Безперечно, ком
сомольська організація кол
госпу 
може 
лами 
школі 
таких 
жить від контакту комсомоль
ської організації і правління,

організація кол- 
чн радгоспу не завжди 
самостійно, своїми си- 

допомогти вирішити 
тс чи інше питання. В 
випадках чимало залс-

НЕ ВИСТА
ЧАЄ квалі-

фікованих кад
рів у сільських 
школах райо
ну. Тим прикрі
ше, коли, про- 
працюв а в ш и 
рік-два, недав
ній випускник 

збирається в дорогу. І ко
ли цікавишся причинами 
такого потягу до подоро
жей — не останнє місце 
у відповіді належить по
ганим побутовим умовам. 
Це дійсно так.

Молодим вчителям, 
котрі приїздять у село, 
обіцяють забезпечити
житлом. Але йдуть міся
ці, роки, а вчитель, як і 
раніше тулиться в тісній 
кімнатці. Довго чекали 
на увагу з боку правлін
ня, комсомольської орга
нізації молоді вчителі 
Олександр Копач та Ва
лентина Шалько з Воло- 
димирівської СШ. Та, 
можливо, лише цього ро
ку їм поталанить.

Чи пробує райком ком
сомолу прискорити ново
сілля вчителів? Людмила 
розводить руками.

На це може бути 
відповідь одна:- багато в 
чому може допомогти 
районна комсомольська 
організація сільській шко
лі. Потрібні лише енер
гія, ініціатива.

Г. ЛЕВЧЕНКО, 
начальник техвідділу, 
«Укр.міжколгосп п р о- 
ект»,

М. АНІСІМОВА, 
інструктор ОКЛКСМУ, 

А. БАБАК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район,

• Йде місячник по під
готовці сільських шкіл до 
нового навчального року.

тоді увінчуються успіхом: 
врешті-решт шефство над 
її будівництвом бере гру
па «шабашників». Трапля
ється, що деінде таке 
«шефство» куди міцніше, 
ніж з боку місцевої ком
сомольської організації.

У Грузківській восьми
річній школі, незаверше
ній новобудові на 192 
місця, справи трохи кра
щі. Проте невелика гру
па будівельників район
ного «/ліжколгоспбуду» 
навряд чи впорається до 
першого вересня, яке 
вже владно стукає у не- 
навіииені шкільні двері. 
Конче потрібна негайна 
допомога. Прораб нарі
кає на пасивність батьків, 
колгоспної молоді. Люд
мила Казьніна, секретар 
райкому, категорично за
перечує можливість одер
жання будь-якої допомо
ги від комсомольців кол
госпу, пояснюючи це їх 
зайнятістю на польових 
роботах. Дивним стає та
кий «захист» і він пояс
нюється нерозумінням 
вимог, що випливають з 
постанови ЦК ВЛКСМ 
«Про завдання комсо
мольських організацій по 
дальшому розвитку руху 
«Комсомол — сільській 
школі». У постанові неод
норазово наголошується, 
що будівництво всіх об
’єктів освіти 0 сільській 
Місцевості оголошено

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

БОБРИНЕЦЬКОМУ рай
комі комсомолу зав
орг Петро Кулик так ме
ні й мовив:

— Значить, вам про 
передовика жнив? Ска
жу. Це Григорій Наза
ренко. Він уже третій рік 

першість тримає.
Потім, по-діловому вибачившись, 

сказав:
— Зачекайте, хвилинку, зараз 

прийду.
Що б то могло значити?

Він приніс номер «Комсомолки», 
де мій майбутній герой ділився 
досвідом жнивування. Григорій 
розповідав про підготовку техніки 
заздалегідь, про нелегкість у зма
ганні, коли дош день за днем за
важає збирати хліб. Про те, що 
землі не обдуриш. Розповідь ємка, 
хоч небагатослівна.

Секретар комсомольсько* орга
нізації колгоспу Олена Мала ска
зала таке:

— Йому оце відбою немає... З 
Москви приїздили, Києва. Фото
графують все його, розпитують, 
як ви,мовляв, добиваєтесь пер
шості. Він був позавчора в конто
рі колгоспу і заявив привселюдно: 
«Доки мене вже возвеличувати 
будете? Все Григорій Назаренко, 
Григорій Назаренко. Передовик!.. 
Мовби він зірки з неба знімає. 
Он Григорій Тимофійович намоло
тив трохи менше».

Це «трохи», скільки б ви дума- 
лиі — ні більш, ні менш: 500 цент
нерів.

«Та й, зрештою, працюю я з 
братом. Не сам...»

Мені, можна сказати, поталани
ло. Річ у тім, що я зустрівся з 
Григорієм Назаренком під час пе
репочинку і не відволікав його від 
роботи. У колі своїх механізаторів 
важко відрізнити Григорія від ін
ших. Не побачили б ви у ньому 
ані широкого здоровання, ані кре
мезності.

Середній на зріст, неквапливість 
в рухах, жестах. В постаті — тен
дітність, пругкість. Великий, з дов
гим козирком картуз, насунутий 
проти сонця. З-під нього пильно 
дивилися розумні, проникливі очі. 
Оце й є він, Григорій Назаренко.

Не любить багато говорити. Йо
го основне правило — вислухати 
людину. І це в нього виходить, як 
ні в кого іншого. Тому з ним — 
дещо мовчазним — завжди при
ємно поділитися своїми думками. 
НЕСПОДІВАНО механізатори за- 
н говорили про врожай ниніш
нього року.

— Десь центнерів по тридцять 
п'ять озима на круг, мабуть, дасть,
— мовив хтось з них.

— Буде! А то й більше, — від
повів бригадир тракторної Борис 
Федорович.

Погода останнім часом ставала
— не треба кращого, і Б. Ф. Ори- 
щенко додав:

— То як, хлопці, «пошабашимо» 
сьогодні? Тут гектарів сімдесят ли-
шилося.

= ГЕРОЇ ЖНИВ —
— Зрозуміло, що закінчимо, — 

дружна відповідь »— До вечора 
тільки загуде.

Всім відомо: не на останньому 
місці матеріальна заінтересова
ність. Точніше висловитися: жни
ва — пора, як кажуть, най-най- 
най..

І коли ще можна так заробити, 
як не під час них!

Треба сказати, що Григорій у 
своїх поглядах завжди прямий і 
відвертий, і з цим погодився. Од
нак він не міг не додати:

— Те, що кожен зараз не проти 
добре заробити — це факт. Проте 
ми не ганяємося за довгим карбо

ванцем. Не така в наших механіза
торів психологія. І аби заробіток 
був самоціллю, справи були б гір
шими. А від так ми допомагаємо 
один одному. Був, правда, вискоч
ка — ми йому одразу крила від
різали.

В нас, наприклад, комбайн за 
період жнив ні разу не ламався. 
Може нам просто везло, а чи дос
від минулих років дав про себе 
знати. А от у Леоніда Таранцова 
(він другий рік на комбайні) муфта 
«пробуксовувала». Звісно, допо
міг товаришу. А як же інакше... 
Взагалі в усіх девіз такий — взає
мовиручка.
•ЗБИРАТИ врожай допомагає та- 

кож військовий автомобіль
ний підрозділ. Допомога — неоці
ненна. Але буває, що хтось і пе
рестарається. Ось прямо в усіх на 
очах автомобіль круто повернув, 
і з кузова через борт посипалось 
зерно.

—Ой, якби знав голова, то бу
ло б йому...

Зупинив він автомашину:
— Ти бачиш, що робиш. Щоб 

більше двох бункерів не набирали.
Може, аби хтось інший робив 

зауваження, то воно так і не по
діяло б. А Григорій Назаренко 
вміє все це так зробити — без 
зайвого крику й метушні, — що 
совісно просто не прислухатися до
нього.
А ОСЬ і Павло, його рідний 

брат. Не можна сказати, щоб 
вони були схожими, наче дві крап
лі, але схожості між ними багато. 
Внутрішньої схожості. Є в ньому 
від старшого брата і те, що він 
такий же неговіркий. Як він сам 
сказав: «Мені набагато легше 
зробити діло, аніж ото розказува
ти, як ти його зробив, та завдяки 
чому добився...».

Вони так спрацювалися вдвох, 
що буває за цілий день переки
нуться кількома фразами. Проте, 
душевний діалог, він, здається,
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НА «ПОСТАМЕНТ ШАНИ». 
ГАЗЕТІ! «МОЛОДІ ІП КОМУ. 
ІІАР» ЗА ПОДАННЯМ ОЛЕК
САНДРІЙСЬКОГО РАЙКОМУ 
КОМСОМОЛУ ЗАНОСИТЬСЯ 
МОЛОДИЙ КОМУНІСТ. БРИ
ГАДИР КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ калініна 
В. ГАЛУШКО, комсомоли- 
СЬКО-МОЛОДІЖІІА БРИГА. 
ДА, ОЧОЛЮВАНА В. ГАЛУНІ- 
КОМ, ОДНА З ПЕРШИХ в 
РАЙОНІ ВИКОНАЛА ПЛАЦ 
ПРОДАЖУ ЗСРНА ДЕРЖАВІ, 

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

триває і вночі, коли зморений, але 
з приємним усвідомленням того, 
що ти зробив зсе, що в твоїх си
гах, ідеш додому. Вони навчилися 
розуміти один одного по лише ЇМ, 
очевидно, відомим і кивках голо
ви, і усмішці, і блиску очей.

А51Д. Він прямо тут, в полі. Я 
• ••” маю щасливу нагоду задати 
їм кілька запитань.

— Григорій! От ви нагороджені 
орденом Трудового Червоного 
Прапора, медаллю «За трудову 
доблесть». Це — висока честь. 
Мабуть, саме вони зобов язують 
триматися на висоті.

— Не знаю кому як, але наго
роди для мене — справа друго

рядна. Я тру
жусь так, як 
велить моя со
вість. В кожно
му разі праг- - 
ну до того, щоб 
мене розуміли. 
А коли тебе ро
зуміють люди, 

коли ти живеш
на виду в них, а не звив собі теп
леньке кубелечко, відчуваєш 
справжню радість.

— Чи не правда, Павле? — 
звернувся він до брата.

Павло мовчав. Навіщо говори
ти? Хіба б міг він думати інакше...

— В цьому році ми намолотили 
сім тисяч центнерів. Одначе, в по
рівнянні з минулими роками він . 
дещо нижчий. Чи не значить це, 
що темп трохи спав.

— Ні. Зовсім ні. — відповів Пав
ло. — Справа в тому, що раніше 
навантаження на комбайн було 
більшим, а, отже, затягувалися 
строки збирання, бувало, що зер
но висипалося а полі. Та колгосп 
закупив ще техніки, і від цього 
виграла тільки держава. Виграло, 
безумовно, і господарство. До ре
чі, — продовжив розмову Григо
рій. — Не завадило б гаоненько 
усвідомити цю просту арифметику 
і деяким керівникам, колгоспів.

...Стодесятигектарне поле зби
рали швидко. Ще вранці дзвін
кий, пругкий колос стояв незай
маним. А після полудня роботи 
лишилося десь годин на три-чо- 
тири. Степ гомонів, степ лунав, і 
жив своєю неповторною симфо
нією труда. Вона, ця симфонія, 
чулася в твердому перегуці мото
рів комбайнів, тракторів, автома
шин, що мчали одна поперед од
ною. Це — заключний акорд!

На одному із степових кораблів 
були й вони, брати Григорій та 
Павло Назаренки, авангардівці 
жнив. Молоді. Засмаглі. Роботящі. 
Я довго стояв і думав: чи не з та
ких і чи не на таких, як Назарен
ки, тримається увесь наш рід хлі
боробський?..

О. МІЩЕНКО, 
студент факультету журна
лістики Київського держ
університету.

Колгосп ім. XXI з’їзду КПРС 
Бобринецького району.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ „МОЛОДОГО КОМУНАРА“

„СТВОРИЛИ Й ЗАБУЛИ“
Так називалась критична замітка в «Молодому 

комунарі» за 16 червня ц. р.
Як повідомила другий секретар Новоархангель- 

ського РК ЛКСМУ Лідія Родюк, стаття обговорю
валась на комсомольських зборах райкому комсомо
лу. Критику визнано правильною. Вжито заходів

щодо поліпшення роботи оперативного загопу. А са
ме; доукомплектовано колектив його із числа робіт* 
ничої молоді та молодих комуністів. Зараз опера
тивний загін нараховує20 чоловік. Створено 5 опера
тивних груп, на чолі кожної з них є керівник. Ство
рено штаб, очолює який майстер міжколгоспбуду 
і ііі кола Мазура. Щосуботи і неділі проводяться чер
гування. Протягом останніх двох місяців випадків 
правопорушень не помічалось,
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ТІ РОБЛЕМА міст, раціонального роз- 
11 селения людей є однією з найгострі- 
шнх проблем сучасності. В ній, як у фо
кусі, концентрується маса питань —• со
ціальних, економічних, демографічних 
і т. ін.

Якщо звернутися до історії містобуду
вання, то неважко помітити, що на всіх 
етапах розвитку суспільства і забудова 
населених пунктів обумовлювалася со
ціальним ладом, рівнем продуктивних 
сил науки і культури, природними умо
вами.

У нашій країні, як відомо, 
тими в світі темпами і _ __________
масштабах ведеться житлобудівництво.

------1 житло- 
найважливіша

наншвпд-
і в найширшнх

По суті, повністю оновлюється 
вий фонд, вирішується

ліпно доводиться не па пустому місці, а 
з врахуванням тих умов, іцо склалися. І 
в цьому є свої труднощі.

Головним завданням радянських міс
тобудівників є поліпшення соціально-гі
гієнічних умов у містах, їх архітектур
но-художнє обличчя, розв’язання тран
спортних проблем, в першу чергу, за 
рахунок розвитку громадського тран
спорту, і в кінцевому рахунку, створен
ня раціональної системи розселення в 
масштабах кожного регіону, рсспулбікп 
і країни в цілому.

Новий Генеральний план розвитку Москви 
складено одноразово 1 в повній згоді зі схе
мою районного планування всієї Московської 
області. Тут визнано за доцільно обмежити 
ріст міст-супутннків, розташованих в радіусі 
50—60 кілометрів від Москви, а нові міста

♦ До 30-річчя битви на Курській дуа!

XX 
СТОЛІТТЯ. 
ПРОБЛЕМИ

МІСТА
ЧИ СУЗІР’Я МІСТ?

ЖИВУТЬ 
ГЕРОЇВ 
ІМЕНА

Кавалер трьох орденів 
Слави М. І. Жосан, Герої 
Радянського Сюзу В. М. 
Галушкін, Ю. К. Глібко, во- 
їни-ветерани С. В. Кріпак, 
І. Т. Артеменко, В. П. По
війчук, Б. А. Рилов, Д. Ф. 
Чибісов — це наші земля
ки, які тридцять літ тому 
разом з тисячами інших 
радянських воїнів вступи
ли в двобій з фашистами 
на Курській дузі і пере
могли ворога. Ті, хто по

вернувся з далеких фрон
тових доріг до рідного 
дому з бойовими нагоро
дами, ще багато літ зга
дуватимуть історичні дні.

10 серпня в обласній 
філармонії зібралися лю
ди різних поколінь: вої- 
ни-ветерани, робітники 
підприємств Кіровограда, 
молодь. Тематичний вечір, 
присвячений 30-річчю бит
ви на Курській дузі від
крив другий секретар 
міськкому КП України 
А. Д. Суханов. Кандидат 
історичних науіс, викладач 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна І. Т. Артеменко 
виступив з доповіддю 
про Курську битву. Ко
лишній командир розвіду
вального батальйону 29-го 
танкового корпусу 5-ї 
танкової армії Герой Ра
дянського Союзу К. П. 
Антоненко поділився 
спогадами про бої під 
Прохорівкою. Н(5 вечорі 
виступили також учасники 
Курської битви колишній 
військовий льотчик Б. Г. 
Пузанов, Герой Радянсь-

кого Союзу В. М, Галуш
кін, полковники у відстав
ці В. П. Повійчук, Г. К. Мі- 
лентьєв.

Учасники темаїичного 
вечора переглянули доку
ментальний фільм «Битва 
на Курській дузі.».

Воїнів-ветеранів, які бра
ли участь в Курській бит
ві, вітали секретар міськ
кому комсомолу М. Соко- 
лянський та робітник за
воду «Червона зірка» 
В. Дульський.

Колишній начальник 
зв’язку 95-ї стрілецької 
дивізії полковник у від
ставці В. П. Повійчук пе
редав естафету старшого 
покоління молодим кірс- 
воградцям. Учень, сту
дент, робітник від імені 
своїх ровесників дали сло
во з гордістю нести зна
мено, яке вручили їм 
батьки.

ЛІ. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

соціальна проблема — забезпечити 
кожну сім’ю сучасною квартирою. Двад
цять квартир на хвилину сходить з бу
дівельного конвейєра СРСР. Щорічно 
виростає 1о—20 нових міст і 50 селищ 
міського типу. Ростуть і старі міста. 
Збільшується чисельність міського на
селення (тепер його доля складає 
близько 60 процентів). На весь зріст по
стає зараз проблема: як протистояти 
народженню металополісів, подібних, на
приклад, до тих, що склалися у СІ1ІА 
супергігантському міському утворенні в 
районі Нью-Йорк — Чікаго? Зрозуміло, 
що запобігти такому небажаному яви
щу можливо тільки на основі планомір
ного розвитку і регулювання росту ве
ликих міст.

Зовсім недавно у наших містобудіве.пьннків 
панувала думка: щоб обмежити ріст великого 
міста, достатньо вивести з нього виробництво 
І будувати поруч міста-супутпикн. Але досвід 
показав помилковість такої точки зору. Ви
ходить, якщо міста-супутпики розміщувати в 
20—30 кілометрах від головного міста, то до
сить швидко появляється тенденція до їх 
злиття. При цьому в орбіту зрошування втя
гуються й інші, розташовані поблизу, раніше 
відокремлені населені пункти — малі міста, 
селища та села. Таким чином, якби ця тен
денція розвивалась, то вона привела б до ут
ворення гігантських по території міст з усі
ма випливаючими звідси наслідками — вели
ким скупченням мас населення, складними і 
надміру перевантаженими транспортними по
токами, знищенням вільних озеленених площ 
та лісопаркових захисних поясів. Стало оче
видним, що будівництво нових і розвиток ста
рих міст, так як і розміщення в них промис
ловості, забезпечення зайнятості та житлоянх 
потреб населення, охорон навколишнього се
редовища, — все це настільки складний клу
бок питань, який оозг'язати якимись одіїо- 
стоооннімн методами неможливо.

Зараз паші містобудівники вважають 
більш правильним прогнозувати розви
ток і проектувати но окремі населення, 
а систему,, сузір’я великих і малих міст, 
селищ і сіл. Але проводити в життя ию

будувати не ближче, ніж за 100—120 кіломет
рів від неї. Велике значення у цьому плані на
дається оздоровленню навколишнього середо
вища. Так, крім озеленення самого міста, збе
рігається в його межі «язики» навколишніх 
лісів, які утворюють безперервний ланцюг 
зелені. Разом з лісопарковим захисним поясом 
приміської зони, вони складають великий «ре
зервуар» чистого повітря для міста.

Всі ці заходи дали свої наслідки. Ба
гато зарубіжних гостей Москви відзна
чали, що, порівнюючи з рядом інших 
великих міст світу, радянська столиця 
є «містом чистого неба». Якщо говори
ти про зону відпочинку' москвичів, то 
вона навіть виходить за межі області і 
дістає аж до межиріччя Волги та Оки, 
тобто на віддаль до 150 кілометрів від 
міської межі. Тут в живописних місцях 
розміщено багато Будинків відпочинку, 
санаторіїв, туристських баз, дитячих та
борів.

Зараз більшість радянських міст ма
ють нові генеральні плани розвитку, 
розраховані до 1985 року і па більш 
далеку перспективу. В кожному з них, 
звичайно, є своя специфіка (природно- 
кліматична, національна, економічна, де
мографічна), але підхід до вирішення 
містобудівних проблем один — раціо
нально розмістити виробничі сили, як в 
самому місті, так і в сузір’ї окремих 
населених пунктів з тим, щоб створити 
оптимальні умови для життя людей, їх 
праці, побуту, фізичного і духовного 
розвитку, повноцінного відпочинку. Ад
же міста будуються для людей.

Юрій ФБДУТИНОВ, 
кандидат технічних наук, стар
ший науковий співробітник Цент
рального науково-дослідного і 
проектного інституту по місто- 
будуванню.

(АПН).

• ПРИРОДА І ТИ

КОЛИ 
ЗАСИНАЮТЬ 

ДЕРЕВА
Завітайте в ліс. Рапо-пранці 

І в полудень, під час доіцу і в 
несамовиту спеку. Пройдіться 
незнайомими стежками, вслу
хайтесь в дивовижну музику 
природи і залишіть по собі доб
ру згадку — тишу...

Поночі ліс здається по-особ
ливому врочистим. Я виходжу 
з низенької мисливської хати- 
нн-боровнка і одразу ж пірнаю 
D казковий світ тремтливих 
нетрів.

Коли очт звикають до темря
ви, помічаю сосну: всохлі гіл
ки її зараз вже не підштовху
ють своєю потворністю, як 
вдень. Вона скоріше нагадує 
цванадцятиголопого змія, ніж 
стару понівечену деревину. А 
там, за горбом, де стежина за
нурюється п хащі, гігантськими 
ведмедями наїжачились кущі. 
Над головою безшумно (скорі
ше вгадую, а не бачу) чигає 
пугач, і його тужливий крик 
відлунює вдалині.

Стою і слухаю, як спокійно 
дихають уві сні дерева. Непо
далік злітають в небо куріпки, 
Ліс прокидається, І для його 
мешканців починаються нові 
повсякденні турботи.

М. ЛИТВИНОВ.

ХАРКІВ. Державний універ
ситет (мені Горького.

Фото О. Бормотова, 
ЛІ. Верменчуко. 

(Фотохроніка РЛТЛУ).

ОЛИ в 1917 році відбу- 
лась Велика Жовтнева 

соціалістична революція, 
немало людей вважали, що 
вона приречена на загибель 
тільки тому, що більшість 
населення Росії неписьмен
на. Спочатку, говорили во
ни, необхідно досягти пев
ного рівня культури і тіль
ки тоді ставити питання про 
владу.

Ленін висміював такі 
Твердження. В статті «Про 
нашу революцію» він запи
тував: де, ким і коли визна
чений цей необхідний для 
перемоги соціалістичної ре- 

-<•* волюції рівень знань? Пова
лення експлуататорів і вста
новлення влади трудящих, 
вважав Ленін, відкриє ши
рокі шляхи до розповсюд
ження культури серед на
роду.

В своїх останніх статтях 
«Сторінки із щоденника», 
«Про кооперацію», «Про 
нашу резолюцію», «Краще 
менше, та краще», Ленін з 
усією силою підкреслив не
обхідність здійснення куль
турної революції, що являє 
собою одну із складових 
частин плану побудови со
ціалізму. її головне завдан
ня в тому, щоб створити та
кі умови, при яких культура 
стала б дійсно народною.

Такі умови і були створе
ні Радянською державою і 
соціалістичним суспільст
вом.
.«-У нас політичний і со

ціальний переворот, — пи- 
саа Ленін в статті «Про 
кооперацію», — став попе
редником тому культурно

му перевороту, тій культур
ній революції, перед лицем 
якої ми все-таки зараз 
стоїмо.

Для нас досить тепер цієї 
культурної революції, щоб 
повністю стати соціалістич
ною країною...».

Ленін, однак, тут же по
переджував, що для моло
дої Радянської держави «ця 
культурна резолюція являє 
собою неймовірні труднощі 

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

СОЦІАЛІЗМ 
І К У Л Ь Т У Р А

1 чисто культурних власти
востей (бо ми неписьмен
ні), і властивостей матері
альних (для того, щоб бути 
культурними, необхідний ві
домий розвиток матеріаль
них засобів виробництво, 
необхідна відома матері
альна база)».

Однією з головних труд
нощів, що стоять на шляху 
культурної революції, це та, 
що переважна більшість на
селення була неписьменна. 
Особливо в Середній Азії і 
Казахстані, де письменних 
нараховувалось від 0,5 до
2 процентів, А багато на
родностей, що населяли ко
лишню царську Росію, не 
мали навіть своєї писем
ності, .

Особливе значення Ленін 
надавав освіті селян в зв яз-

ку з процесом кооперуван
ня. Він вказував, що «повне 
кооперування неможливе 
без цілої культурної рево
люції».

Пізнавати письменство до
рослим було нелегко. Але 
навчались мільйони робіт
ників і селян з охотою. За
кінчувався трудовий день, і 
вони йшли в клуби, бібліо
теки, читальні, «червоні кут
ки», щоб боати участь в

«голосному читанні» газет. 
Сідали за парти і столи, і, 
водячи пальцями по рядках 
перших радянських буква
рів, читали по складах. До 
ліквідації неписьменності 
були залучені всі, хто сам 
умів читати і писати, і міг 
навчати іншого.

Найбільшого розмаху рух 
за загальну письменність 
досяг в тридцяті роки. І ни
ні, згадуючи першу п’яти
річку (1928—1932 рр.), ми 
говоримо: о той час Радян
ська країна покрилась риш
тованнями новобудов і сіла 
за книжки. Навчались всі 
від малого до великого.

Не менш гостро стояла і 
проблема створення нової, 
радянської інтелігенції. Для 
промисловості І колективно
го сільського господарства, 

для забезпечення охорони 
здоров’я населення і за
гальної освіти, для розвит
ку науки і культури необ
хідно було багато спеціа
лістів.

Спеціалістів з вищою і се
редньою освітою не так ба
гато налічувалось в цар
ській Росії. Більшість з них 
були вихідцями із середо
вища найбільш забезпече
них шарів населення, і піс

ля Жовтневої революції ба
гато із них не бажали слу
жити новій владі — владі 
трудящих. Лише передова 
частина цієї інтелігенції 
пішла разом з народом і 
почала працювати на благо 
оновленої Батьківщини. У 
неї і почала вчитися робіт
нича і селянська молодь.

Пройшли роки, і копітка 
робота принесла свої на
слідки. Нині Радянський 
Союз по праву вважається 
найбільш «читаючою» краї
ною в світі. В СРСР видає
ться близько восьми тисяч 
газет, шести тисяч журналів 
та інших періодичних ви
дань. За роки Радянської 
влади вийшло більше 2,4 
мільйона назв книг і бро
шур загальним тиражем по
над 39 мільярдів екземпля

рів. Книги видаються на 145 
мовах, в тому числі на 89 
мовах народів СРС.Р.

В Радянському Союзі на
раховується більше 126 ти
сяч масових бібліотек.

Велику роль в культурно
му житті радянського на
роду відіграють клубні за
клади. їх число перевищує 
130 тисяч. В країні працю
ють понад 157 тисяч кіно
установок, тисячі театрів, 
музеїв. Значний розвиток 
одержало радіомовлення і 
телебачення.

Ніколи і ніде ще не був 
такий високий освітній рі
вень населення, як сьогодні 
в СРСР. Зараз в школах на
вчається понад 49 мільйонів 
чоловік, в середніх спеці
альних навчальних закла
дах — 4,4 мільйона, у ви
щих — 4,6 мільйона чоло
вік.

Всього декілька десятиріч 
тому Радянська країна 
гостро відчувала «кадровий 
голод». Технічна відсталість 
робітників заважала їй роз
вивати промисловість. Інша 
справа нині. В одній Узбець
кій PCP працює зараз біль
ше спеціалістів з вищою і 
середньою спеціальною ос
вітою, ніж в народному гос
подарстві всього Радянсько
го Союзу в кінці 20-х років. 
Радянські спеціалісти і ро
бітники сприяють в споруд
женні індустріальних і різ
них інших об’єктів багатьом 
країнам, що розвиваються. 
Радянські будівельники, які 
змогли збудувати тисячі 
найсучасніших заводів, елек
тростанцій, гідротехнічних 

комплексів, транспортних і 
цивільних споруд, безкорис
ливо діляться СВОЇМ ДОСВІ
ДОМ з іншими народами. Як 
символ дружби СРСР з 
країнами «третього світу» 
стоять сьогодні Асуанський 
гідрогігант в Єгипті, мета
лургійний комбінат Бхілаї в 
Індії і багато інших промис
лових підприємств, побудо
ваних при допомозі Радян
ського Союзу.

В доповіді «Про 50-річчя 
Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік» Генераль
ний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв говорив: «Сьо
годні ми вже з повним пра
вом можемо сказати: наша 
культура —■ соціалістична за 
змістом, по головному на
прямку свого розвитку, ба
гатозначна за своїми наиіо- 

і ін- 
своїм
Вона

нальними формами 
тернаціональна за 
духом і характером, 
являє собою, таким чином, 
органічний сплав духовних 

створюютьцінностей, що 
осі народи».

Розвиваючись на Ідейній 
основі марксизму-ленініз- 
му, соціалістична культура 
утверджується в неприми
ренній боротьбі з усіма 
проявами буржуазної ідео
логії. Вся ідеологічна робо
та Комуністичної партії, вся 
її величезна організаційна 
робота направлені на те, 
щоб забезпечити створення 
всіх необхідних ідеологіч
них і культурних УМОР '-ля 
успішного будівним’«» 
мунізму. ж

І. ПОДКОРАЄВ. 
(АПН).
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ВЕЧОРИ МИНАЮТЬ БЕЗСЛІДНО
• АДРЕСИ НАЗИВАЄ ПОШТА. • БУТИ, ЧИ НЕ БУТИ! ф НІ, НЕ «ПО-ЩУЧОМУ» ВЕЛІННЮ!

«АНКОВЕ сонце лагідне, привіт- 
* но всміхається, поспішає роз

почати трудовий день. Та ще . до 
нього спалахують вікна колгоспни
ків, чути, як перемовляються хвірт
ки, оживають сільські вулиці. І за
стає сонце кого в полі, кого на 
фермі, кого в саду. Воно знаменує 
початок трудопого дня, а закінчує 
їОП день... нудний, тягучий, як 
безсоння, вечір.

— Буває й таке, — розсудить чи
тач. Трапляється інколи, — додасть 
інший.

А тут кожен вечір минає безслід
но, відрахувавши ще кілька марно 
втрачених годин.

А де це тут? Ось перша адреса. 
Село з чарівною назвою Веснянка 
Добровсличківського району,

«Дорога редакція! Наше се
ло хоч і невеличке, та в ньо
му чимало молоді, — пишуть 
нам Валя Колісник, Ліна Со- 
бачкіна та їх друзі (ще де
сять підписів) — псі добре 
працюють, бережуть кожну 
хвилину робочого часу. А от 
коли приходить вечір, біжать 
ці хвилини пелііеними. 1 
скільки взке збігло — не пе
рерахуєш. /1 все тому, що две
рі нашого сільського клубу 
прикрашає, такий собі, пудо
вий замок. От і міряємо ми 

щодня по сім кілометрів до 
сусіднього села й назад, щоб 
відпочити чи подивнісь нову 
кінокартину. А фільми в на
шому клубі, до речі, теж не 
переглянеш, бо ні кіноуста
новки, ні кіномеханіка він не 
має».
' Так, виразна картина змальована 
молоддю села. Добре аби це одна 
адреса. А то ж пошта пропонує на
ступну. На цей раз у Новоукраїн- 
сько.му районі. Є там село Приют. 
А в ньому за словами авторів лис
та — працьовита молодь. Чекали в 
селі нового клубу. Мріяли — ось 
тепер справи підуть на краще, бу
де де відпочити. Аж воно — навпа
ки. Красень майже завжди зачине
но, а коли н ні, то заходити не 
варто: нічого цікавого тут немає.

інший район, інша адреса, а кар
тина одна. 1 в Прнюті, як і у Вес
нянці марнує молодь час. Як це 
страшно звучить тепер — марнува
ти час! Час, який ця ж молодь з 
величезним старанням оберігає на 
робочому місці, розраховує но го
динах, хшиишах.

Подібне лиш з деякими місцеви
ми варіаціями становище в селі 
Канежі Новомиргородського райо
ну, в селі Ялннівці, колгоспі імені 
Каліиіна Голованівського району. 
П'ять листів майже однакового 
змісту. 1 в кожному прохання до
помогти.

Будь їх не п'ять, а всього один, 

і то не може не виникнути питан
ия: <Як це могло трапитись? Хто 
проявив інергійність, пасивність до 
клубної справи? Чия безвідпові
дальність сприяла такому станови
щу?».

До цього часу мова йшла тільки 
про тих, кому безпосередньо дору
чено турбуватись про роботу сіль
ських будинків, культури. Про те, 
що претенрії адресатів справедливі.

А тепер наше слово до вас, ав
тори листів.

На нашу думку, ви зовсім забу
ли про себе. Про те, що ви молодь 
села, його майбутнє, велика сила, 
і дуже багато можете зробити. 1 цс 
не лише наша думка. Знову звер
німося до пошти. Ось що пише нам 
т. С.моляк, старший методист об
ласного Буднику народної твор
чості:

«Клуб на селі <— вогнище 
культури, центр масово-полі
тичної, виховної і культурно- 
освітньої роботи з трудівника
ми. На мою думку, молодь 
села, що скаржиться на нудь
гу, в першу чергу не працює 
сама. Чекає, поки справи з 
відпочинком в селі налагодя
ться «по-щучому» велінню. 
Звичайно, цього ке буде. Мо
лодим трудівникам самим не
обхідно організовувати своє 
дозвілля. Можна звернутися 

до. такої форми роботи, як 
клуби за інтересами — лю
бителів театру, кіно, музики. 
За приклад можна взяти бу
динки культури села Добрів- 
ського (Вільшанський район) 
та колгоспу «Росія» (Новоук- 
раїнський район). Тут молодь 
не знає слова «нудьга». Кож
ного турбують справи дозвіл
ля на селі».

Отже, є в кого повчитись. Тож 
задумайтесь над цим, шановні ав
тори.

Цей лист прийшов до редакції но 
з села. Надіслала його молодь за
воду радіовнробів міста Кіровогра
да. Але нам здається, що він має 
пряме відношення до розмови.

«У нас на заводі працює 
сатиричний театр мініатюр, — 
пише нам т. Тищенко. — Іні
ціатива створення належить 
молоді підприємства. На за
няття аматори приходять піс
ля роботи. За час діяльності 
театру молодь здружилась. 
Тепер кожен переконаний, що 
проведення вільного часу, йо
го організація залежить тіль
ки від нас».

Нещодавно редакція отри
мала ще одного листа. Автор 
його завідуючий Новоукраїн- 
ським районним відділом 
культури т. Левіт. Ось що він 
пише про приютянську мо
лодь: «Хлопці та дівчата села 
стоять осторонь роботи сіль
ського Будинку культури. Во

ни зайняли споживацьку по
зицію. Чекають, поки хтось 
організує дозвілля».

А лист т. Довгого з Голопанів- 
ського району так І називається 
«Хто розпалить вогнище?». В ньо- 
му він піддає критиці інертність 
комсомольської організації кол
госпу імені Калініна. Молодь села 
тільки скаржиться на працівників 
клубу, а сама не докладає зусиль, 
щоб зробити вільний час змістов
ним. Бій так закінчує листа:

«Розпалити вогнище куль
тури в селі належить самій 
молоді. Для цього необхідно 
переступити • поріг Будинку 
культури не гостем, а повно
правним господарем».

Ми думаємо, що вам, шановні 
автори перших п'яти листів, варто 
прислухатись до думки товаришів. 
Відчуйте по-справжньому всю ком
сомольську відповідальність за ор
ганізацію дозвілля. За свій власний
вільніш час. Зробіть все, щоб стати 
активними пропагандистами висо
кої культури на селі. Справи не да
дуть вам нудьгувати, а успіх їх 
наповнить вечори добрими, гарни
ми подіями. Інакше бути не може. 
Тільки споживати — кого це кра
сить? Вам необхідно проявити мак
симум ініціативи, і . 
самостійності, вміння знаходити ви
хід з положення. Ось думка Н. К. 
Крупської на цей рахунок: «Якщо 
не буде самодопомоги, буде мерт- 
вячнна. Клуб буде не школою ко
мунізму, а пустим марнуванням

проявити мак- .і 
настирливості," тф

часу».
Отже, питання «бути чи не бу

ти?» не для нас. Так, бути клуб
ним вечорам змістовними, яскрави
ми, святковими, і повсюдно. і

М. МІКЕЛЬ. І
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ВІВТОРОК, !4 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М,). 9.45 — «Співа
ють піонерські сурми». (M.J. 
40.(5 — Художній фільм «Сім
надцять моментів весни». 1-а 
І 2-а серії. (М.). 12.35 — «Піс- 
М-73». (М.). 13.00 — «Кожний 
день — ударна праця». Теле
нарис. (М.). 13.30 — Прем'єра 
телевізійного документально
го фільму «Струна». (М.). 
16.00 — Телевізійний худож
ній фільм «Стоянчо і Шаро». 
3-а 1 4-а серії. («.). 16.30 — 
Кольорове телебачення «Візе
рунки». (Передача з Києва). 
(М.). 17.00 — «Секрет успіху 
— дружба». (К-). 17.20 —
Мультфільм «Без цього не 
можна». (К.). 17.30 — «Віс
ті». (К.). 18.00 — Новини.
(№.). 18.10 — «Кіровоградщн- 
на жнивує». (К-д.). 18.25 —
«Рівнятися на кращих». (М.). 
18.35 — Кольорове телебачен
ня. На ЇХ Міжнародному фес
тивалі естрадної пісні «Золо
тий Орфей». (М.). 19.15 —
«Міжнародна панорама». (М.). 
19.45 — Художній фільм «Сім-, 
иадцять моментів весни». 4-а 
серія. (М.). 21.00 — «Час». 
(ЛІ.). 21.30 — «Театральна
афіша». (К.). 22.30 — «На ла
нах республіки», (К-). 22.35 — 
Вечірні новини. (К.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Бесіди про виховання». 
«Сильні, сміливі, спритні». 
(М.). J7.30 — «Дітям про зві
рят». (М.). 18.00 - Фільм-
кониерт. (К.). 18.30 — «На до
помогу абітурієнтам». (К.). 
18 50 — Реклама, оголошення. 
(К.). 19.00 — «В ім'я миру». 
(К.). 19.15 — Міжнародна то
вариська зустріч з регбі. 
Збірна клубів Бухареста —

♦Динамо» (Київ). (К.). 19.55
— «Хроніка наших днів».
(К.). 20.45 — «На добраніч,
діти!». (К.). 21.00 — «Час».
(М ). 21.30 — Зустрічі на кон
цертах Державного Кубан
ського козачого хору. (М). 
22.35 — Новини. (М.).

СЕРЕДА, 15 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М.). 9.45 — «Веселі
старти». (М.). 10.15 — Худож
ній фільм «Сімнадцять мо
ментів весни». 3-я серія. (М).
11.30 — «Нові правила до
рожнього руху». (М.). 12.00 — 
Концерт Великого дитячого 
хору і хору «Юність» Всесо
юзного радіо і телебачення. 
(М.). 13.00 — До 30-річчя
Курської битви. Телевізійний 
документальний фільм «Вог
няне літо». (М.). 16.00 —
«Шахова школа». Клас по- 
чаткугочих. Літній цикл. (М.)
16.30 — «За український міль
ярд». (Миколаїв). 16.50 —
Республіканський рейд газети 
«Радянська Україна», телеба
чення і радіо. (К.). 17-10 —
Телефільм для дітей. «Капі
тани, капітани». (К.). 17.30 — 
«П'ятирічний план». (Дніпро
петровськ). 1.8.00 — Новини. 
(М.). 18.10 — Виступ першого 
секретаря Гайворонського
райкому КП України М. Зя- 
тіна «На контролі —виконан
ня зобов'язань 1973 року». 
(К-д). 18.25 — «Людина і за
кон». (М.). 18.55 — Кольоро
ве телебачення «Уиіверсіа- 
да-73». Святкове відкриття 
Всесвітніх літніх студентських 
ігор (М ). 21.00 — «Час». (М.).
21.30 — В. Белов «Теслярські 
розповіді». Телеспектакль. 
(М.), 22.50 — Новини. (М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30- 
«Товари — народу*. (М.). 
18.00 — Фільм-концсрт «Нама
люй мені пісню». (К-). 18.30
— Реклама, оголошення. (К.).
19.00 — «Вісті». (К.). 19.30 - 
Концерт. (К-). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К-). 21.00 — 
«Час». (М.). 21.30 — Худож
ній фільм «Чудовий хлопець». 
(К.). 22.45 -• «На ланах рес
публіки». (К.). 22.50 — «Ве
чірні їювини. (К.).
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ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ 

для підготовки мулярів, малярів, штукатурів, маши
ністів автогрейдерів, машиністів екскаваторів (строк 
навчання — 1 рік), столярів-теслярів, врматурників- 
бетонярів (строк навчання — 2 роки).

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчаїа 
віком від 15 до 25 років з освітою 8—10 класів, а 
по професіях машиністів — екскаваторів і автогрей
дерів віком від 17 років.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками І одер
жують третину сум, зароблених ними на виробничій 
практиці. Час навчання в училищі зараховується в 
загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 
секції.

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

Випускники-відмінники можуть буїи направлені у 
вищі й середні учбові заклади професійно-технічної 
освіти, де навчання проводиться на повному держав
ному забезпеченні.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, авюбіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім ї, ме
дичну довідку (форма N2 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 31 серпня 1973 року.
Початок навчання — 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград (Черемушки), ра

йон тролейбусного парку. Телефон 3-11-46.
ДИРЕКЦІЯ.

і® Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди« 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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СІЛЬСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ №5 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
Училище готує:
трактористів-машиністів широкого профілю. Строк 

навчання — 2 роки,
Трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан

ня — 1 рік.
Слюсарів по ремонту тракторів, автомобілів і сіль

ськогосподарських машин. Строк навчання — 1,5 
року.

Трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан
ня 8 місяців (для осіб демобілізованих з рядів Ра
дянської Армії).

Приймаються юнаки і дівчата віком: з дворічним 
і півторарічним строком навчання — 15,5 років і 
старше, з однорічним строком навчання — 16,5 ро
ків і старше.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво про 
народження, автобіографія, характеристика з шко
ли, а для працюючих із місця роботи; свідоцтво чи 
довідка про освіту; направлення колгоспу, радгоспу, 
«Сільгосптехніки»; довідка з місця проживання; фо
токартки розміром 3X4 см 6 штук. Паспорт (для 
вступаючих старше 16 років) додається особисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно осо
бисто або пересилати поштою.

Початок навчання з 1 вересня 1973 року.
Прийняті до училища забезпечуються безкоштов

но підручниками, 3-разовим харчуванням, одягом, 
взуттям, гуртожитком, а ті, хто проживає на кварти
рах — постільними речами. Стипендія виплачується 
в розмірі 10 крб, в місяць для одинаків і 20 крб. в 
місяць сімейним. Для демобілізованих осіб (з стро
ком навчання 8 місяців) стипендія 75 карбованців 
в місяць.

За період перебування учнів на канікулах (8 не
діль) виплачується стипендія і гроші за харчування 
в розмірі 60 коп. за день.

За період перебування учнів на виробничій прак
тиці (16 неділь) учні одержують заробітну плату в 
розмірі 100 процентів по місцю проходження прак
тики. Крім того, училище виплачує їм гроші за хар
чування в розмірі по 96 коп. за день.

Учні мають можливість при училищі підвищувати 
свій загальноосвітній рівень у вечірній школі (за 6—• 
11 класи), користуєатись художньою літературою з 
бібліотеки училища, брати участь в гуртках худож
ньої самодіяльності, духовому оркестрі, технічних та 
спортивних гуртках.

Звертатися на адресу: 317600, м. Гайворон, Кірово
градської області, вул. Чапаева, 14.

ДИРЕКЦІЯ.
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