
У Москві 25 липня почала роботу перша сесія Верховної Ради СРСР дев’ятого 
скликання. Депутати найвищого органу державної влади країни, обрані 16 червня 
.1974 року, приступили до виконання своєї високої місії.

У Кремлі, в залі засідань палат Верховної Ради СРСР, о 10 годині ранку від
крилося засідання Ради Національностей.

Депутати і численні гості тепло зустріли товаришів О. М. Косигіна, А. Я- Пель
ше, Д. С. Полянського, О. М. Шелепіна, П. М. Машерова, Б. ЛІ. Пономарьова, 
III. Р. Рашидова, Д. Ф. Устинова.

За дорученням Ради Старійшин депутат І. С. Грушецький падає слово для від
криття сесії одному з найстаріших депутатів двічі Герою Радянського Союзу 
О. Ф. Федорову.

Після виступу О. Ф. Федорова були обрані Голова Ради Національностей і його 
заступники. Головою Ради Національностей одноголосно обраний депутат В. П. Ру
бен (Латвійська PCP). ; >

Потім було розглянуто порядок денний сесії. На сесію вносяться такі питання:
1. Обрання мандатної комісії Ради-Національностей.
2. Про утворення постійних комісій Ради Національностей.
3. Обрання Президії Верховної Ради СРСР. 1 .
4. Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР. -
5. Утворення Уряду СРСР — Ради Міністрів СРСР.
6. Призначення Генерального прокурора СРСР.
Рада Національностей одноголосно затвердила порядок денний і порядок роз

гляду питань. Депутати обрали мандатну комісію Ради Національностей у складі 35 
чоловік. Головою комісії обраний депутат Е. А. Шеварнадзе (Грузинська PCP).

На цьому перше засідання Ради Національностей закрилося.
О 12 годині дня 25 липня в залі засідань палат Верховної Ради СРСР у Кремлі 

почалося засідання Ради Союзу.
Палкими оплесками присутні зустріли товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андро

пова, А. А. Гречка, В. В. Гришина, А. А. Громико, А. П. Кириленка, Ф. Д. Кулакова, 
М. В. Підгориого, М. А. Суслова, В. В. Щербицького, П. Н. Демічева, Г. В. Романо
ва, М. С. Соломенцева, В. І. Долгих, І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева.

За дорученням Ради Старійшин депутат М. Г. Басов запропонував відкрити се
сію одному з найстаріших депутатів П. Гі. Лобанову.

Учасники засідання обрали голову Ради Союзу і його заступників. Головою Ра
ди Союзу одноголосно обраний депутат О. П. Шитиков.

Потім було розглянуто порядок денний сесії. Порядок денний сесії і порядок 
розгляду питань одноголосно затверджуються.

Депутати обрали мандатну комісію Ради Союзу в складі 35 чоловік. Головою 
комісії обраний депутат В. К. Аієсяц (Казахська PCP).

На цьому перше засідання Ради Союзу закінчилося.
У другій половині дня в залі засідань палат Верховної Ради СРСР у Кремлі 

знову відбулися засідання Ради Національностей і Ради Союзу.
Були заслухані доповіді голів мандатних комісій палат про результати перевір

ки повноважень депутатів, обраних до Ради Національностей і Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР дев’ятого скликання.

■ ТГ±Г (ТАРС).
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ПРОЛЕТАР^ р'.ІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Анатолій ДЖЕНКО

Рік видання XV 
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27 ЛИПНЯ 
1974 р. 
Ціна 2 коп.

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу іме 
ні Фрунзе Компаніївського району на
молотив 2265 центнерів зерна;

Василь ЯВТУХОВ з колгоспу «Зоря 
комунізму» Долинського району —> 
2164;

Микола ХОМЕНКО з колгоспу імені 
Горького Долинського району — 2145;

Володимир МОЧАЛОВ з колгоспу 
«Дружба» Голованівського району —> 
1962;

Дмитро ГРИПИЧ з радгоспу «Усти- 
нівський» Устинівського району — 1943;

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені КІ- 
рова Бобринецького району —- 1886;

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

з радгоспу «Ін-Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Ін- 
гульський» Устинівського району — 
1842;
тульський»
1842;

Устинівського району

Петро ШЕПЕЛЬ з Сагайдацької птахо
фабрики Устинівського району — 1829;

Василь КОЗИР з колгоспу «Дружба» 
Голованівського району — 1720;

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Украї
на» Новгородківського

Микола ЛЕЩЕНКО з 
на» Новгородківського

району — 1703;

колгоспу «Украї- 
району — 1646;

Володимир ЧЕПІК З
нівський» Устинівського району — 1503.

радгоспу «Усти-

На фото: брати ШЛКІЛОВИ — Петро (зліва), Володимир,
Фото Л. БУДУЛАТЬЄВЛ.

Кандидати премії 
ім. М. Островського

Комісія ЦК комсомолу 
України по преміях імені 
Миколи Островського в 
галузі науки, техніки і ви
робництва повідомила про 
роботи, допущені до 
участі в конкурсі на здо
буття республіканської 
комсомольської премії. 
Високу нагороду виборю
ватимуть і паші земляки. 
За представленням Кіро
воградського обкому ком
сомолу та комітету 
ЛКСМУ Кіровоградського 
заводу радіовнробів на 
здобуття премії імені 
М. Островського допуще
но роботу В. Я. Замурен- 
ка, Г. М. Старкіпа, ІО. І. 
Акінічева «Розробка і ви
готовлення дослідного 
зразка пересувної станції 
магнітного відеозапису 

ПВС-3». І

ПО ДОСВІД— 
ДО ВАСИЛЯ 

МОТОРНОГО
Л. РОДЮК, 

перший секретар Новоархангельського РК ЛКСМУ,
Внесок молоді у здобутки працівників сільського 

господарства у нас — вагомий. Адже в рослинництві • 
працюють 620 юнаків і дівчат, у тваринництві — 240. 
Зараз в господарствах району діють тринадцять ком
сомольсько-молодіжних колективів. З них — чотири 
у тракторних бригадах, два — па фермах; є у нас 
молодіжна птахоферма, шість механізованих лапок 
вирощують кукурудзу.

Звичайно, прагнуть вони працювати якомога кра
ще. І в цьому вчаться у своїх старших товаришів, у 
передовиків виробництва. Тому поширенню передо
вого досвіду серед молоді райком комсомолу нада- 
вав і надає особливо великого значення.

Ми маємо в кого вчитись. Четверта тракторна 
бригада колгоспу «Зоря комунізму», яку очолює Ге
рой Соціалістичної Праці, лауреат премії Ленінсько
го комсомолу В. І Моторний, третя бригада з цього 
ж колгоспу, де бригадиром Б. Юхпменко, передові 
доярки Клавдія Вертута, Олена Юхпменко...

Взимку у нас відбувся зліт молодих виробничників. На 
ньому йшлося про підвищення професійного рівня, освоєння 
найновіших методів роботи. Багато повчального почули 
юнаки і дівчата з уст передовиків. І, безумовно, запровади
ли краще у себе на виробництві.

Чи не найбільше приділяється уваги хліборобам. 
Школи молодого механізатора є у кожному госпо
дарстві. Ми постійно їх тримаємо в полі зору, слід
куємо, як проходить навчальний процес. І можна з 
впевненістю сказати, що допомога від них велика.

Район славиться високими врожаями кукурудзи. 
На базі колгоспу «Зоря комунізму» проводили на
вчання ланкових механізованих ланок по вирощенню 
цієї культури. Хлопці з бригади Василя Моторного 
показали гостям, як вони підготувались до посівної, 
розповіли про плани, методи своєї роботи.

Хочеться привести один виразний приклад, як передовий 
досвід втілюється в життя. Валентина Боровик, яка очолює 
комсомольсько-молодіжну механізовану ланку, викликала на 
змагання ланку Василя Даіиіскнби. Спочатку їй довелось 
багато чому повчитись у хлопця. Та нещодавно Валя запро- 

(Закінчення на 2-й стор.).

>2. ВЕРБЛЮЗЦІ 
НЕ ПІДВОДЯТЬ

«рожаитч
Жнива — час напруже

ний. І хоч тисячі людей 
зайняті на збиранні вро
жаю, та кожний на видно
ті. На жнивах, як і в бою 
(недарма жнива ще нази
вають вирішальною бит
вою за хліб), перевіряє
ться кожний — якщо не 
на сміливість, то на кміт
ливість, витривалість, ста
ранність обов’язково.

Цю перевірку молоді 
трудівники колгоспу «Ук
раїна» Новгородківського 
району проходять з чес-

тю. Дехто вперше. Та чи
мало вже вдруге чи втре
тє. Взяти хоча б комсо
мольця Степана Сульжи- 
ка. Він другий рік ком
байнером. У нинішні жни
ва разом із комсомоль
цем Олександром Мака- 
ренком працює на «Ниві».

Коли я запитав у голо
ви колгоспу В. В. Шульги, 
чому новий комбайн до
ручили молодому механі
заторові, а не ветерану, 
то він відповів не заду
муючись:

Ж*

— Кмітливий, старанний 
товариш, любить і знає 
техніку.

Присутній при розмові 
головний інженер В. В. 
Симонов додав:

— Сульжик — технічно 
освічений. А нові машини, 
високопродуктивні, зруч
ні, вимагають 
знань.

З перших 
С. Сульжик 
досконало
вим комбайном.

(Закінчення на 2-й стор.).

не абияких

днів роботи 
показав, що 

оволодів но- 
100 гек-
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СВІТЛОПІЛЬСЬКЛ ШАХТА КОМБІНАТУ «ОЛЕКСАІІДРіЯВУПяли».
ЧЛЕНИ БРИГАДИ МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОВОЗА ДІЛЬНИЦІ ВНУ

ТРІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ВОЛОДИМИР москов 
,ЧУК. НА ФОТО: ВІКТОР < ИДОРГ.НКО (ЗЛІВА) І ВІКТОР ШЕВЧЕНКО,

Фото 8. КОВПАКА.

ПО ДОСВІД
ДО ВАСИЛЯ МОТОРНОГО

(Закінчення).
сила Василя приїхати до неї па поле, подивитись, як росте 
качаниста. І він відзначив. що її здобутки будуть не мен
шими. А Василі, добивається по 100 центнерів кукурудзи з 
гектара.

Районний комітет ЛІ\СМУ планує спою роботу так, 
щоб все нове, що з’явилось у господарствах району, 
негайно ставало надбанням усієї працюючої молоді. 
Питання іюіппрения передового досвіду не раз слуха
лось па бюро, про це говорили і на пленумах райко
му. Зараз готуємо до випуску плакат про однії з кра
щих комсомольсько-молодіжних колективів. В цьому
—- - — —

ШАНУЮЧИ, ПРАВДУ КАЖИ
Під їхати до ферми вияви

лось не так просто. Екскаватор 
біля самого в’їзду заклопота
но рив траншею, і збоку швид
ко виростаз насип. Трохи зди
вував цей будівельний майдан
чик просто неба, адже молоч
нотоварна ферма № 1 кол
госпу «Перше травня» забудо
вана сучасними корпусами ко
рівників, допоміжних служб. 
Та, як кажуть ■ народі, хоро
ший хазяїн завжди дбає про 
свою господу. Ось і тепер літ
ній табір вирішили обладнати 
на подвір’ї ферми. Готові вже 
кормушки з автопоїлками, 
стічна канава, а біля в’їзду за
кінчують підведення води — 
літній табір теж повинен бути 
обладнаним за останнім сло
вом техніки.

Будівельники поспішають. Ма
буть від отих поглядів дівча г- 
доярок, в яких читається: »Швид
ше б, корови на свіжому повітрі 
молока добавлять». А для них, дів
чат, цс зараз головне. За підсум
ками соціалістичного змагання в 
першому півріччі комсомольсько- 
молодіжна ферма зайняла перше 
місце по області. Коли дізналися, 
що обком комсомолу нагородив їх 
перехідним Червоним прапором і 
грамотою, п колектив прийшло свя
то.

На загальних зборах ферми, 
хоч і прийшли всі в радісному 
настрої, та говорили найменше 
про досягнення. Хвилювали 
передусім майбутні надої.

— Не правильно заведена 
практика, — почала свій виступ 
групкомсорг Катерина Масло
ва. — Як готуємо корів до доїн
ня? Зайшла і від першої й до 
останньої всім одразу масаж...

X- . . . л... -Г . Є------------—

А як же забути про умовний 
рефлекс?.. Поки підготуєш до 
доїння одну корову, у попе
редньої вже молоко припусти
ло. Ось тоді і виходить, не до
бираємо по кілька- літрів від 
групи.

Катя хвилювалася, адже тре
ба було не тільки підказати, 
відкрити одну з причин зни
ження надоїв, найбільше хоті
лося переконати подруг у сво
їй правоті. І комсомольському 
ватажкові це вдалося — за її 
методом працюють доярки за
раз.

Стурбованість Каті Маслової І 
тих, хто пішов за нею, не була ви
падковою. Перше місце по області, 
завойоване копіткою працею. — 
честь велика, подія радісна. Га з 
колективі вміють дивитися правді 
у вічі. І з зрозумілим сумом визна
ють, що надої на корову и:іиі ниж
чі, ніж і.а цей же час а минулому 
році. Є причини, в яких вини фєР” 
ми немає, головна з них — пізній 
розтел корів, а е Гі такі, чого гріха 
таїти, які прогледіли самі. Сло
вом. тепер в робочому порядку тре
ба вишукувати всі можливості, • аби 
підняти надої.

ОІДНЕДАБНА, як розповіла 
зоотехнік першого відділ

ку колгоспу Антоніна Адемів- 
на Кушнірьова, на комсомоль
сько-молодіжній фермі вста
новили контроль за продук
тивністю кожної корови.

1 ще одна особливість, яка вихо
дить за межі буденності. Від дів- 
чат-доярок «захворіли» їх пережи
ваннями і молоді фуражири, які 
прийшли на ферму недавно. Іван 
Микнтенко проходить практику 
після року кавчання в Оникіївсько- 
му профтехучилищі, Василь Буро»

році проведемо наради-зльоти молодих хліборобів і 
тваринників, па яких вони зможуть обмінятися досві
дом, послухати досвідчених виробничників району.

Але є у нас. і свої недоробки. Я не дарма відзначи
ла, що хліборобам у пас пощастило. Та цього не ска
жеш про тваринників. Мало ми ще розповідаємо про 
те, як вони працюють. Взяти хоча б Олену ІОхимеп- 
ко з колгоспу «Зоря комунізму». Вона вже надоїла 
від кожної корови по дві тисячі літрів молока. А 
завдяки чому дівчина добилась такого успіху? — її 
ровесниці не .знають.

Питання поширення передового досвіду — важли
ве. 1 тому кожен прорахунок негайно нагадує про 
себе. Тож ми й намагаємось, щоб недоробок було 
якомога менше.

У ВИСОТИ СВОЇ ЗАКОНИ
ЗУСТРІТИСЯ з ними допомогла 

одна обставина. Тільки-но рай
комівський газик зупинився непо
далік від прохідної цукрозаводу в 
(вальковому, встигли побачити, як 
Зоя Самбір, начальник штабу удар
ної комсомольської, приколола до 
стенда, розміщеного поруч, свіжу 
«блискавку». Розглядати її дове
лось уже із-за спіш будівельників, 
які встигли підійти першими. Хтось 
і.ч хлопців, зодягну і их далеко не в 
робочі спецівки (очевидно, працю
ватимуть у друїу зміну) незлостиво 
засміявся:

— Добре нашою Кравченка розмалю
вали. Хоч і начальник, а кислиці щоно
чі снитимуться...

Інший суворо обірвав:
— Начальству, гадаєш, легше? Тебе б 

поставити — спробував би, як воно -— з 
медом чи з хріном. Сам бачиш щодня, 
скільки йому доводи ri.cn гасати по 
дільницях. Вій же, здається, іі спить 
тут, на будові. Малювати легше, аніж 
діло робінії.

Перший доводив своєї:
— Правильно, що карнкатурять. Може 

скажеш — ке допомагає? Ще іі як! То
бі б от, приміром, хотілось погранити 
сюди? — він вказав на стіннівку. — А 
сюди? — показав на аркуш і вголос про
читав текст: «На монтажі освітлення го
ловного корпусу відзначилась комсо
мольсько-молодіжна бригада Кіровоград
ського СУ-4ІІ. яку очолює Олександр 
Юхимець...» — Бачиш, — додав, — ба
жають успіхів надалі. Заслужили 
хлопці.

Гурт віддалився а Зоя пояснила:
— Кравченко — начальник діль

ниці БУ-6 тресту «Кіровоградваж- 
буд», генпідрядника на реконструк
ції. Вій і справді крутиться, як біл
ка в колесі, проте не завжди па ко- 

іристь справам. Тож, якщо «Комсо- 
•мольськпй прожектор» назве факт, 
як кажуть, своїм іменем, терміново 
підганяють відсталий фронт робіт. 
А щодо колективу Олександра 
ІОхимця, то в нас таких хлопців 
багато. Недавно хвалили комсо
мольсько-молодіжну бригаду мон
тажників з Київського тресту «Пів- 
деииогснлое.'іскгромоптаж» Миколи 
Шевченка, а їх сусідів (гам брига
диром Володимир Сииявський) на
городили грамотою за перше місце

в змаганні серед комсомольсько- 
молодіжпнх колективів. Хочете по
знайомитись із ними?..
Я»ОЗІНУКАЛИ їх у турбінному 
■ цеху. Із хлопцями Володимира 
Сшіявського ми вже зустрічалися, 
коли ті готували деаератори. Брига
дир згадує й усміхається, мовляв, 
ого. скільки води збігло, хоч і не
багато часу минуло відтоді. Оби
два ці пристрої для виділення кис
ню з води вже давно готові. Хім- 
водоочистку здали також.

— Зараз іціві вузли, — показує Воло
димир, — швидше треба здати водопо
стачальну установку, готуємо пуск коз
лів і турбін.

Ділянка роботи дійсно відглаіда.тьпа н 
важлива. Монтаж паропроводів — склад
на річ. Вони пропускатимуть свіжу па
ру, що йтиме під котлів до турбін. Тож 
і обв’язка їх, і зварювальні роботи по
вніші виконуватись з особливою ретель
ністю.

Вгорі ліворуч між риштуваннями згас 
ироМіиь електричної дуги, що розбриз
кувала довкола сліпучі блискітки, і не
вдовзі до нас спустився Віктор Бобков. 
Зняв захисний щиток і с їжазав жестом. 
— роботи по горло. Додає, що були в 
ііого трудовій біографії і «тугіші» місця, 
зокрема, на Трипільській ДРЕС, звідки 
псі дванадцять членів бригади розпоча
ли шлях спільних буднів на будовах.

Роман Іванович, групкомсорг, за
уважив, що спілчани з їх колекти
ву після зміни йдуть патрулювати. 
Пригадались слова Зої Самбір, ко
ли вона розповідала про дружинни
ків:

— Сьогодні «ютеомівці» збираю
ться в наряд — значить, буде по
рядок.

Володимир, згадавши про будівництво 
експериментальної ТЕЦ у Ростові, кив
нув на сусіда, Миколу Шевченка, колек
тив якого працював поруч. Сам брига
дир якраз спускався по драбинці. Вияв
ляється, разом — і Володимир, і Мико
ла — починали ще задовго до Гальково
го. І тепер очолюють ударні бригади, 
які змагаються між собою.

Микола Шевченко, ставний, широко
плечий. заклопотано сказав:

— Норми в процентах, які було б вид
но щозміни, у нас немає, — не виходить 
за характером роботи. Але свій обсяг 
завдань ми підігнали до двадцять п’ято
го липня, тобто на п’ять днів раніше ви
значеного строку.

Монтажникам доводиться мати

справу з різного роду операціями 
па своїх ділянках роботи. Обв'язу
ють охолоджувачі мастил, готують 
стики під зварювання, закінчують 
обладнання трійника-розподілювача 
пари...

Хтось загаявся, і Володимир Сп- 
иявськип гукає, щоб швидше тягну
ли камеру. Мазутопроводп треба 
парити, щоб прискорити час роз
топлювання котлів.

Спішно відійшов убік Микола 
Шевченко, і було чутко його влад
ний і спокійний голос.

— Риштування підтягни, постав 
його вище.

Назвали імена комсомольців, які 
відзначаються старанністю, твор
чим підходом до виконання своїх 
обов’язків: Анатолій Батрак, Мико
ла Бугаенко, групкомсорг Володи
мир Осипов.

В кінці повели чопу про трудову дис
ципліну. Приємно було завважити, що в 
обох комсомольсько-молодіжних колек
тивах немає порушені, чи якихось Інци
дентів но>а виробництвом, у побуті. По
тяг до спиртного хлопці дружно назва
ли схильністю до безвідповідальності в 
житті — і на роботі, і в сім’ї, до без
контрольності своїх вчинків. Тиму слова 
Володимира Сшіявського прозвучали як 
висловлення спільної думки членів 
бригад:

— Пляшка заважає тут в будь- 
якому випадку. Навій, якщо винив 
хлопець увечері, то вранці його не 
пошлеш отуди, нагору, на ріииту- 
вапня. До роботи треба з ясною 
головою...

Поспішали. Похвалились, що в 
топ день до лих приїхали артисти 
цирку з Ростова. Адже краще, змі
стовніше відпочити — більше сна
ги до завтрашнього трудового дня.

А. НЕЧИТАЛЛО, 
спецкор «Молодого комунара».
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приїхав назавжди з міста в рідини 
колгосп (взимку вже встиг закінчи
ти курси трактористів — машиніс
тів) і тепер доставляв корми ка 
ферму. Обом хорошу харак і ерист и
ку дав-батько Івана — Іван Степа
нович Мпкитснцо, який працюй ме- 
хан: затором вже 26 років:

— Задоволений хлопцями. 
Щодня понаднормові ходки 
роблять, створили прямо без
перервний потік кормів. І до
щі не збавляють їх поворот
кості... Задоволений хлопцями.

І не сказав ветеран-хлібо- 
роб, що у його сина того дня 
був ще один рейс, незапрогра- 
мозаний. На ферму прийшла 
літня колгоспниця Олена Мак
симівна Яковлсза і попросила 
привезти їй піску для ремонту 
хати. З дозволу зоотехніка 
Іван вдовольнив прохання од
носельчанки.

8 будні молоді тваринники 
вносять свої поправки, суттєві, 
ділові. І інакше не уявляють 
своєї участі в загальній справі, 
такій важливій для людей.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Малоансківськші район.

ВБРБ.'ІІОЗЦІ 
НЕ ПІДВОДЯТЬ

(За кінчений).

тарів хлібів він за корот
кий час поклав у валки, 
зараз перевиконує норми 
на прямому комбайну
ванні.

Є в господарстві і сі
мейні екіпажі, як на зби
ранні, так і на перевезен
ні врожаю. Так, на СК-4 
у С. Є. Кондратюка по
мічником син Олександр. 
Його основна професія — 
слюсар автопарку. А в 
цей гарячий час — він на 
жнивному фронті. І не він 
один. Електрозварюваль- 
ник Віктор Гудименко за
раз водить автомашину 
по хлібних трасах. Його 
брат Микола, секретар 
комсомольської органі
зації колгоспу, теж сів за 
кермо автомашини, пра
цює позмінно із старшим 
братом Анатолієм.

Тепер на більшості ав
томашин по два водії. Це 
дає можливість працюва
ти позмінно, з повним на-

еантаженням використо
вувати транспорт.

Серед шоферів 32 ком
сомольці. І про кожного 
з них механік автопарку 
Л. О. Свищ знаходить 
тепле слово. Якщо від
верто, то не в кожному 
колективі так буває. Сек
ретів ніяких. Просто доб
ре поставлена виховна 
робота серед молоді. Та 
ще плюс позитивний при
клад комуністів, старших 
товаришів.

Крім династії водіїв Гу- 
дименків є тут .ще одна 
династія — Шакілоайх: 
брати Василь, Петро та 
Володимир. Всі троє мо
лоді. Володимир — ком
сомолець. Петро готуєть
ся вступати до лав 
ВЛКСМ.

Звичайно, важко про
слідкувати, як народжую
ться династії. Та можна 
напевне сказати, що на
роджуються вони із лю
бові до своєї справи.

В. ЦВЯХ.

з фо to; оранка в колгоспі «Україна».
Фото А. БУДУЛ ХТЬЄВА.

КОЖНУ ХВИЛИНУ—
НА ВРОЖАЙ

Погодні умови не спри
яють польовим роботам. 
В перші .дні вони не до
зволили розгорнути ма
сову косовицю ранніх 
зернових, і есе ж, там, де 
є можливість, комбайнери 
використовують кожну 
хвилину, намагаються про
вести жнива якнайшвид
ше.

Ударно трудився у пер
ший жнивний день моло

дий комбайнер колгоспу 
«Пам ять Леніна» Микола 
Скляр. Він скосив ячмінь 
на площі 10,3 гектара і 
намолотив 265 центнерів 
зерна. Комсомолець Ми
кола Сикмедин перевіз 
від комбайна на тік 154 
центнери зеона.

. П. КОЛЕСНИК, 
інструктор Маловис- 
ківського райкому 
комсомолу.
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День Військово- Морського Флоту СРСР
З опор

(941 рік Півострів (митуі (Ханко). Тут проходив 
службу наш земляк, тиші шофер виробничого об’єднан
ня «Дпіпроенергобудіндустрія» Іван Пантелеймонович 
Бондаренко 1011 кілометрів морського шляху відділили 
захисників Червоного Гангу іа від великої землі, але 
радянські р.оїнн вистояли, показали чудеса героїзму, 
акрили себе немеркнучою славою.

Гітлерівське командування надавало великого зна
чення базі на І ангуті, і в стратегічному плані «Барба
досе«» зкаїувалось. що цю вНіськово-морську ба «у 
повинні зпніцнтп фінські збройні сили.

Протягом кількох днів фіннії штурмували Червоний 
Гапгут, намагаючись вибити радянських воїнів. Та на
ші чудо-богагпрі поклялись загинути, але ворога не. 
пропустити. І слова свого дозрнма.ііі.

Вже німецько-фашистські полчища були на підступах 
до Ленінграда, а герої Червоного Гангута, залишив
шись у г іпбокому тилу ворога, стояли, мов непорушна 
скеля. Віддалені сотнями кілометрів від своїх, вони 
не лише оборонялись, а н вели наступальні операції, в 
результаті яких та 161 дні героїчної оборони захопили 
у ворої а 17 островів, покращивши цим свої позиції.

На все життя вкарбувалися у пам’яті Бондаренка бої 
за острів Хорсен. Командир бази генерал-майор Сергій 
Іванович Кабанов, готуючи що операцію, сформував за
гін добровольців під командою учасника фінської вій
ни, кавалера ордена Бонового Червоною Прапора Бо
риса Митрофановича Гранта.

Сміливо діючи в короткій, але жорстокій сутичці. 
<01111 вибили ворогів з островів .Хорсен, Старкер і 
Кугхольм.

Захопивши у полон 23 фінпів і ветикі трофеї, радян
ські воїни закріпились на островах.

Беручи участь у наступальних операціях, Бондаренко 
не ра; дивився смерті у вічі, яка чатувала па воїна на 
кожному кроці. Особливо важко було під час висадок 
десанту па острів Хеск.

Командир катера одержав завдання доставити де
сантників у ти.і гарнізону осірова. ІІа вахті стоян Іван 
Пантелеймонович. Ведучи катер у заданий район, він 
потрапив під сильний артилерійський обстріл. Навкру
ги, мок у комі, вирувала від вибухів снарядів вода. 
Осколки пробивали обшивку, перетворюючи |ї в реше
то. Бронебійний снаряд пробив катер наскрізь. Та 
Бондаренко ратом зі своїм помічником Миколою Лев- 
новіїм все зробили для того, щоб дос гави і и десантни
ків до місця висадки.

184 дні н* на жиіія. а на смерть стояли радянські 
ВОЇНИ, ні на крок не поступившись перед ворогом, ви
мотуючи його сили, відтягуючи на себе великий кон
тингент військ від Леніні ради.

І лише одержавши пака і командування Ба пінського 
Флоту, командир бані генерал-майор І. Кабанов по
чав планомірну евакуацію <а пісників Червоного Гангу
та в Ленінград. Останні кораблі залишили баду 2 гру
дня 1941 року.

Повернувшнсь у місто, де починав свою військову 
службу. Бондаренко бере участь в обороні колиски ре
волюції. Він з першого і до останнього дня блокади 
громи і ь фашистів на морі.

В І9Ї6 ропі колишній моряк прибув на спорудження 
Кременчуцької ГЕС, де трудився я автотранспортному 
господарстві. За сумлінну працю комуністу було вру
чено мандат на почесне прано закласти перший камінь 
у приміщення ГЕС.

Няні ударник комуністичної праці, шофер Іван 
Пантелеймонович Бондаренко служить прикладом для 
інших. На рахунку водія чимало грамот. подяк, груди 
ветерана прикрашає Ленінська ювілейна медаль.

Колишній герой Червоного Гангута вважає своїм обо
в'язком розповідати молоді про буремні роки війни, 
про мужність, героїзм і відвагу своїх бойових побра
тимів у боротьбі з німецько-фашистськими загарбника
ми. Комуніст закликає юнаків та дівчат палко любити 
свою рідну Батьківщину, а якщо доведеться, то відда
ти за неї свої життя, як віддавали представники стар
ших поколінь

м. венцковський, 
учителі. Світловодської середньої школи ро
бі гничої молоді № 2.

„ЗІРКА" -
^ГОВЕРЛА“
> Команди другої ліги 

післи кількаденної перер
ви розпочали ігри друго-

0:0

го кола чемпіонату. Мов 
напередодні сезону коман
ди та їх прихильники зно
ву живуть надією — лише 
тепер вона чітко коорди
нується сходинками тур
нірної таблиці: в планах 
лідерів відірватись від пе
реслідувачів, завдання 
аутсайдерів — швидше по
повнити запас очків.

В матчі «Зірка» — «Го
верла» якраз і виявилась

різниці 
команд.
цікаво.

ця тенденція. Ужгородці 
перебувають вгорі турнір
ної таблиці, кіровоград- 
ці — кинзу. Проте, гра не 
виявила помітної 
у майстерності 
Матч проходив
гостро, хоч і .закінчився 
нульовою нічиєю. Кірово- 
градцям явно не діставало 
сил в атаці. Зусиль Воло
димира Сака, який був 
одним з кращих в команді

господарів, виявилося за
мало. Іолеві моменти ви
никали біля обох норі г. 
Двічі гості били небезпеч
но: м’яч влучив в перекла
дину. іншого разу в блис
кавичному кидку ворота 
врятував ЛІ. Будчанпй. Кі- 
роиоградці теж мали мож
ливість втяти ворота су
перників. та їх підводила 
неточність ударів.

ЛІ. СОМОВ.

Як і в листі, 
схвалив профі
лактичну ро
боту. Зокрема 
метод посі
мейної дис
пансеризації. А 
ось 
мої 
«К в 
ний 
критичні 
ку Семашка, це поняття значно 
ширше, тоді як повідомляти про 
захворювання в сім’ї — обов я- 
зок кожного. На прощання, по
тиснувши лікареві руку, попросив:

— Будь ласка, й надалі діліться 
Вашим досвідом і міркуваннями...

Ця розмова з Народним коміса
ром залишилася в пам'яті на все 
життя.

Того ж дня раюм з групок» сільських 
лікарів Ф. Д. Гетьманець побував на 
прийомі в Іолоии Ради Народних Ко
місарів РРФСР О. м. Косигіїїа.

Останнім часом в окремих областях 
Російської Федерації прокотилися епі
демії черевного тифу. О. М. Коснгіна 
цікавила думка щодо цього сільських 
спеціалістів, безпосередніх очевидців 
подій. Виступали по черзі. Гетьманець 
доповів, що в Пензенській області ус
пішно долаються спалахи епідемії. На
водив приклади. Посилався на досвід 
роботи сільських дільничних лікарень 
Кондольського району.

Певно вигляд у 
обтяжених 
торжною 
юю, був не вель
ми респектабель
ний, якщо за 
казо.м Голови 
дії Народних 
місаріа усіх 
наказано 
одягнути.

Уже по приїзді 
додому, Феодосії! 
Дсоміїдович зі
знався дружині:

— Ніколи так

• Взладиміф Базнлевожиіґ

ЩОДО са
назин 

а р т и р - 
уповноважений« 

зауваження.

ій І
І

документальна повість*
ВИСЛОВИ»

На дум-
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хірург В. Ф. Дагаєв, вчені-хірургИ 
з світовими іменами С. С. Юдін^ 
А. В. Вишневський, М. О. Богораз 
та інші.

Несподівано глухе, заблукаие в без
межних просторах Росії село Ур.іейку, 
відвідали високі гості — міністр охоро
ни здоров'я СРСР С. В. Кураго« та 
міністр охорони здоров'я РРФСР В. М. 
Виноградов. Цікавилися всім без ви- 
нитку; Вникали у подробиці. І з апети
том ласували українськими кавунами, 
вирощеними на підсобному господар
стві лікарні, якими їх гостинно ііріио- 
ща.іа незмінно усміхнена Марія Мико
лаївна.

Мінісіри поїхали, І Феодосії! Деоми- 
довііч помітно засумував. Правда, на
магався не подавані вигляду, але Ма
рія (Миколаївна, котра за десять років 
сумісного життя добре вивчила спою 
чоловіка, за деякими ознаками, поміт
ними тільки їй одній, дійшла виснов
ку: він знову щось намислив. Доки та
ки одного разу не проговорився:

— Чуєш, Маріє, а чи не пора й 
нам збиратися в дорогу? Погостю
вали, пора й честь знати... І неспо
дівано почав низьким баритоном;
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Найпоширеніший серед молоді області вид спорту — легка атлетика. їй віддали перевагу 
юнаків і дівчат. Біг, стрибки в довжину Л висоту, штовхання ядра — всебічно розвивають 
фізично і духовно.

Ні фото: забіги легкоатлетів на стадіоні «Зірка». «*»оі»

складні-
ц.ій операції, як на тому прийомі.

Указом Президії Верховної Ра
ди СРСР від 13 липня 1945 року 
за зразкове виконання завдань 
уряду по лікуванню бійців і офі
церів Червоної Армії, поранених 
в боях з німецько-фашистськими 
загарбниками, успішному прове
денню протиепідемічних заходів 
лікування, за зразкове обслугову- 
ван'.:я і підготовку медичних кад
рів, головного лікаря Урлєйської 
дільничної лікарні Гетьманця 
Феодосія Деомидовича було на
городжено орденом Леніна. По
між відзначеними цією високою 
нагородою Батьківщини були мас
титі вчені: фтизіатор, професор 
Г. П. Краснобаев, один з перших 
національних лікарів Узбекистану 
X. Фархаді, досвідчений діагност 
і педагог М. І. Сеонім, видатний

(Продовження. Поч. 8 номерах 
’(--29 червня, 2—25 липня).

А вже весна, а вже красна, 
Зі стріх вода капле, 
»Молодому козакові 
Мандрівочка пахне...

Марія Миколаївна давно чекала 
такого повороту. Все в ній радіс
но затрепетало. І край тут пре
красний, і люди дружні, чудові, 
Звиклися з ними за три роки, а 
все ж додому тягне. Вночі їй асе 
частіше снилася Добрянка: зна
йомі обличчя, курні любі шляхи, 
неміряні розливи пшениць з ви
соким жайвором у небі.

Третій секретар райкому партії Кув
шинова з чисто жіночою схильністю-до 
дипломатії, вислухавши лікаря, спро
бувала відкласти делікатно питання 
па майбутнє:

— Дорогий Феодосію Деомидовкчуб 
Ну. навіщо я; іак категорично? Поду
майте. обмізкуйте — пстіїгнеться... По
говоримо іншим разом. Одначе не п 
натурі Гетьманця було відклади їй те, 
що надумав, у довгий ящик:

— Ні. Маріє Гаврилівно. Це виріше
но остаточно, і як. кажуть іориетн, 
оскарженню не підлягає.

(Далі буде).

Пияцтву

загартовуютьЦІНА БЕЗПЕЧНОСТІ
’ УРОКИ ЗЛОЧИНУ, ЯКОГО МОГЛО НЕ БУТИ

ИОВМНА була з тих. які 
приголомшують. Новина, в 

цку довгий час не віриш.
У невеликому степовому 

селі троє підлітків намагали
ся згвалтувати ученицю тех- 
н!яуму(?). яка приїхала по
гостювати додому. Випадок 
надзвичайний. Для односель
чан «відкриттям» стали самі 
Особи тих, хто скоїв злочин — 
ункі, спокійні хлопці, «не хо
дили в хуліганах». «На кого, 
на кого, але на Володю н Ми
колу...» Для жителів і ке
рівників району — саме село 
(«ІІозоградівка? Але ж там 
одна з кращих сільських 
Рад?»). Для працівників на
родної освіти події в виклика
ла школа («Учні? Як же це? 
Адже в цій школі сильний пе
дагогічний колектив. І пра
пор перехідний у них...»).

іТак, усе це було: і спокій- 
яий характер трьох товари
шів, ще майже хлопчаків, і 
міцний авторитет сільради 
яка активно боролася за по
радо;; в селі, і перехідний 
прапор у школі за добре по
ставлену роботу. І в той же 
час скоївся злочин, який ніби 
перекреслив усе цс одного 
весняного вечора.

» 4. *ДА приходнії, неждано. 
Але нерідко, озирнувшись, 

ми бачимо, що пе такі вже й 
несподівані ті причиия, які 
привели до лиха.

У Люди М. — іменини. 
Прийшла до дівчини іпіст- 
падцята весна, і рідні виріши
ся відзначити цей день. При
готувалися покликати гостей. 
Найвищими «гочк.тми» на 
столі були — пиріг і ПЛЙІв- 
Кй- S хоча за столом сиділо 
.чимало юних, в скляних ш>- 

судинах стояв не тільки ли
монад. Пропорція схилялася 
па користь напоїв з градуса
ми. Було весело. Чи то алко
голь підігрів, чи то вечір ви
дався гарним, чи то компанія 
підібралася хороша, але спі
вали. танцювали, жартували 
допізна. Веселими, розпаші
лими вийшли і в ніч. По до
мівках. А на ранок село об
летіла чутка про брудну істо
рію, головними дійовими 
особами в якій фігурували 
четверо з юних «'(юдиних го
стей...

Ми не будемо детально за
глиблюватись у самий зло
чин. Хто що вчинив, яка вини 
кожного -- вияснить проку
ратура і суд.

Але є в цій історії один мо
мент, про який не можна не 
сказані навіть зараз, кози 
слідство триває. Так, подія в 
Повоградізці значною мірою 
вниадкоза. Коли б трапилася 
вона з іншими, найкраще ска
зати про неї приказкою: «В 
сім'ї це без потвори*. Але за
стосувати її до цих хлопців 
ніби не можуть у селі й за
раз. хоча опустилися юнаки 
досип, низько. Бо ж не при
стає слово спотвора» до бі
лому його Володі, ше майже 
хлопчини, якого навіть у су
ворому протоколі про виклю
чення з комсомолу мимоволі 
записали «Вовою». Не при
стає це слово і до двох Аіи- 
кол, від яких не чули іі сло
ва лихого.

Але ж як те сталося? До- 
шуКуватнеь відповіді на це 
питання будуть іце і вчителі, 
і батьки, і і ромадськість. Ми 
ж зупинимося лише па тому, 
що найперше кидається в очі: 

хлопці скоїли злочин під дією 
алкоголю. І ішли не вперше, 

в» ОМСОМОЛЬСЬКІ збори 
** були категоричними — в 
рішенні фігурували дна вимі
ри покараним, найвищі — су
вора догана і виключення з 
комсомолу. Учні рішуче за
суджували вчинок. Незатиш
но почували себе на зборах 
не тільки безпосередні учас
ники злочину. Чимало при
крих слів було сказано і на 
адресу Люди М., організато
ра випивки. А чути докірливі 
слова дівчині було незвичко 
— до цього її хвалили і як 
хорошу ученицю, і як комсо
мольського активіста, і як хо
рошого товарища. Нині ж... 
«Організатор пиятики», «Твій 
вчинок привів до злочину...»

Так, цього разу збори рішу
че засуди.пі випивку. її орга- 
ійзаюру було винесено суво
ру .догану з занесенням в 
особову картку, вик ночепо з 
усіх комсомольських органів. 
Па все життя запам’ятаються 
дівчині різкі слова, сказані 
товаришами. Але сіюхонилися 
пізно. Адже всього місяць то
му в цій же аудиторії 
збори проходили надзвичайно 
помірно. оцінки й слова були 
заспокійливими. Хоча вже то
ді підпав було достаїньо. 
щоб повести таку ж принци
пову розмову.

Про участь школярів у ви
пивках в селі відомо уміє не 
вперше. Не раз і не два на 
адресу директора ніколи, 
комсомольського комітету 
надходили/ «нопіїни»: ваш
учень пив на весіллі, ваш 
школяр — учасник іменин,па
ші діти випивали на проводах 
до армії, Виклики ти «дру-

і «бояр» на засідшнія 
соромили, вііс.мік»- 

..і.іійках. Однак, рі
не пасмі- 

Мовчав «Комсо- 
прожечтор». бе;- 
лніка.тнся «Юні

жок» 
комітету, 
вали на 
шучіїие повестися 
лишалися, 
мольський 
діяльними 
д.іержииці».

Не втрутився належним чи
ном і педагогічний колектив.
Вчителі обмежилися бесіда
ми. особистими розмовами. Ні 
в наказі директора, ііі в про
токолах педрад жоден з вчи
телів не значився. Зіграла 
роль звичайна людська гу
манність — «гуляки* зде
більшого з числа старшоклас
ників. І не хотілося їм псупа-
ти характеристики.

Тож все зводиться до одно
го знаменника — безпечність.
Поки не траплялося лиха, па 
факти в ж пііа піні спиртного 
просто не звертали серйозної 
уваги.

Є іце одна причина. Такі 
настрої учителів значною мі
рою випливали з тієї атмо
сфери, яка панувала навколо. 
Бо ж школа перо іривио по
в'язала з »митям сотнями до
ли гливих дитячих очей, дитя
чих характерів. Не треба ба
гато жити її селі, щоб дізна
тись: без спііріпого і:с обхо
диться майже жодна господа. 
П’ють па свята, на j(»ihiiiiiix 
торжествах. Все частіше 
пляпіка стає «валютою»: ви
пивка замінює звичайне люд
ське «спасибі*.

А звідси І ставлення до 
спиртного, яке у більшості 
батьків, зводиться не до то
го. щоб заборонити дітям пи
ти зовсім. ПІ. Для них щю- 
б.тема в тому, коля дозво
лит и їм піїти. І конієи 
вирішує з висоти свого до
свіду. Одні вважають рубе
жем шкільні роки. Інші — 
день, коли вручається пас
порт. Треті — не бачать ве
ликого гріха в тому, що да- 
юіь «трамульку дли апетиту» 
І підліткам.

За таких обставни мусиш 
запитати — чи Ж можуть ае- 
регоуодінн русло традиції 

кілька бесід чи повчань неве
личкого колективу вчителів, 
хай навіть вмілого і дружно
го? Безперечно, ні. З цим 
злом потрібно боротися всій 
громадськості. Сне тематично. 
Принципово.

Історія в ІІовоградіїїці ще 
раї підтвердила ції» істину. 
Місцева школа справді хоро
ша, і вчителі доклали багато 
зусиль, щоб зробити її такою, 
щоб завоювати перехідний 
прапор перси ізжців соціаліс
тичного змагання. Мені ви
падково довелося зустрітися з 
колишнім випускником шко
ли. Ратом із сином він при
їхав па батьківщину із дале
кого Сибіру, щоб показати 
юнакові місця, де народився 
ті виріс. Вже перші кроки по 
території школи викликали к 
чоловіка захоплення. Цих кві
тів, у яких потопає подвір’я, 
і цих садків, і грядок в його 
роки ис, було.

Однак, при всій організова
ності роботи педагогічний ко
лектив все ж не справився з 
тими завданнями, які поста
вило перед ним життя. Щоб 
вирішити їх, погрібна була 
підтримка і з боку сільської 
Ради, і під правління колгос
пу, партійної і комсомоль
ської організацій.

А її якраз і не було. Хоча, 
напевне ж, члени виконкому 
сільської Ради знали про те, 
що па весіллях, іменинах, 
проводах бувають школярі. 
Проте, жодного разу госпо
дарям не було зроблено за
уваження, не і.аніуіи вже 
про те, іцрб притягти до су
ворішої відповідальності тих, 
хто простягає чарку в ру.ки 
неповнолітнім. Недосп ті.
ІірНІІЦІНІОИО ВІВСИ KOIIIpO.ll> і 
за магазином, який інколи ви
конував роль корчми.

Пасивну позицію зайняв ко
мітет комсомолу колгоспу. Не
можна сказати, що боротьба 
з ниптнкою туї не велась. От 
і цього (»оку з лав В.ИКСМ 
було виключено Юрія 10. за 
дружбу «зеленим змієм». 
Зблискував часом і «Комсо- 

л-.ольськиц прожектор». Але, 
коли мова заходить про шко
лярів, сказати щось предмет
не виробничникам важко.

«Так, бували школярі на гу
лянках, — зізнається секре
тар комсомольської органі
зації колгоспу Олена Мала. — 
Але що їм зробиш? Виведеш 
за руку, а через хвилину, ди
вись, піп знову за столом...»

Дивна позиція керівника та
кої чисельної організації, ик 
Повогрі.дівська комсомоль
ська. з такими правами! Не
вже ролі, секретаря зводні пси 
до іон», щоб виловлювані по
рушників дисципліни за чу
жими столами? Чому жодно
го разу на комітеті комсомо
лу не було заслухано тих, хто 
піїт, разом і школярами? Чо
му промовчав «Комсомоль
ський прожектор»?

Є п коясомольціп-нііробіїпч- 
ИІІКІІІ іще один засіб. Мопси» 
було прийти її школу, погоімт- 
рпти на комсомольських збо
рах про тих, кого доводилось 
виводити за руку з-за столу. 
Більше того — це обов'язок 
шефів. Однак, учні вже див
ненько не бачили своїх стар
ших друзів у тій ролі, до 
якої зобов'язує їх Всесоюзний 
штаб «Комсомол — сільській 
школі».

г|тАК, випадок у ІІовоградів- 
1 пі дав чимало жіптєинк 
уроків. І, н першу чергу тим, 
хто повинен викладати їх сам 
для молоді. Про один з ник; 
недостатню приніїїшовісіь. ми 
вже говорили.

Інший потягне н тому, що 
нопоградіяці нечітко бачили 
з.ю. з яким потрібно бо(Н>- 
ТНСІІ.

Виховна робота велась. 
Працювали гуртки ііолііосві- 
ні, активно діяла Ленінська 
кімната, шкільна виробнича 
брніала, багато сил витрати
ла вчителі і учні на підтри
мання дисципліни, успішно
сті. За цими проблемами, пад 
якими день при дні бився пе
дагогічний колектив, ркремі 

(Закінчення на 4-й стор;)
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КНИГА
ТОВАР
ОСОБЛИВИЙ

Тут не буває гамору і 
метушні, властивої мага
зинам. Навпаки, обстанов
ка нагадує бібліотеку. Та
кі ж полиці, забиті книга
ми, картотеки, столи, 
стільці. Тихо, спокійно і 
якось урочисто. Шурхо
тять листки, сторінки, І 
тільки інколи цей спокій 
порушує дитячий голосок: 
«Мам, мені оту книжечку, 
де котик намальований».

До таких покупців тут 
особлива увага і обслугову
вання.

— Що тн хочеш, малюк, — 
підходить продавець Олена 
Любинська. — Цю книжечку? 
Вона, й. справді, дуже ціка
ва. ' Попроси маму, нехай во- 

‘ на тобі ще й оцю купить. Про 
Попелюшку. Ти ж чув про 
таку добру, красиву дівчинку?

Матері подобається така 
турбота про її малолітньою 
сина. А продавець не забуває 
н про неї:

— А ви для себе що б хоті
ли придбати?

І бачачи зацікавленість п 
очах відвідувачки, починає 
розповідати про новинки літе
ратури, які щойно надійшли 
до магазину.

Вона могла б цього і не 
робити. Адже при вході в 
магазин висять спеціальні 
бюлетні «Радимо прочита
ти» та «Книжкові новин-

ки». Будь ласка, прочитай 
і будеш, як кажуть, в кур
сі. Але ж то не те. Погово
рити з людиною, почути її 
запити, порадити —- в цьо
му виявляється турбота 
про покупця і любов до 
своєї професії. В торгів
лі — це правило. Тим біль
ше в торгівлі книжковій. 
Тут-не можна бути просто 
продавцем — відпусти то
вар і порахуй гроші. Кни
га — товар особливий. То
му і працювати з ним тре
ба по-особливому.

Якось до магазину зайшов 
чоловік. Одразу попрямував 
до відділу «Медична літера
тура». З усього видно було, 
що він не може віднайти те, 
що йому потрібно. Розговори
лись. Справді, на той час та
кої книжки не було. Тоді 
продавець попросила його за
лишити адресу. 1 як же був 
здивований і задоволений 
М. Л. Курлюк — лікар облас- 

-ної лікарні, коли одержав ви
клик. Тепер він став постій
ним відвідувачем цього мага
зину. Більше того 
ради сприяння 
жению книги.

Часто продавці 
№ 2 і самі
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телебачення. Концерт. 
12.30 — «Сьогодні —*

Військово-Морського

Наталії, Урсулопу Миколі і Золотов- 
Ськовій' Литоніні, Забедиліну Віктору І 
Фсдюкіній Ользі, Іванчеику Юрію і 
Прихоженко Людмилі, Васильченко 
Анатолію і Шевченко Наталії, Ковалеїн 
ку Євгену і Басистій Лілії, Тузу Воло«, 
днммру і Гордієнко Світлані, Сидореіь 
ку Володимиру і Назаренко Галині, 
Харламову Михайлу і Фетнсовій Галині, 
Мікадзс Валер’яну і Сірій Ірині, Буря
кову Анатолію і Курінній Тетяні, які 
сьогодні реєструють свій шлюб

ведених справ на кожного 
такого помічника:

— Ось Світлана Куле
шова, — говорить він, 
рецептар аптеки № 118 
за другий квартал р< 
повсюдила медичної літе
ратури на 106 карбован
ців. Фельдшер обласної 
санепідстанції Галина Фе
дорова за півроку — на 
120 карбованців.

Ось так у тісній спів
дружності з громадськіс
тю і працює колектив 
книжкового магазину № 2 
Кіровоградського облкни- 
готоргу.
Крім відділів художньої, ди
тячої та медичної літератури 
тут є «Салон образотворчої 
продукції». Картини в ньому 
не залежуються. Довідались 
якось дівчата, що завод «Укр- 
сільгосптехніка» має прийня
ти в експлуатацію гуртожи
ток. Вирішили запропонувати 
туди свій товар. 1 от багато 
картин (на суму 250 карбо
ванців) перекочували з полиць 
до заводського гуртожитку.

З цього магазину не ви
йдеш без покупки. На
віть, якщо не буде тієї 
книги, за якою прийшов. 
Бо тут для тебе обов’яз
ково щось знайдуть. То ж 
перехідний Червоний пра
пор тут зайняв своє міс
це не лише за щомісячне 
перевиконання плану. А й 
за чудове обслуговування 
відвідувачів.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

Проході Петру і Бутенко Людмилі, 
Щеневу Володимиру і Білогур Олені, 
Нестеренку Юрію і Радул Людмилі, Хо
рову Олександру і Головатенко Любові, 
Тоцькому Миколі і Тодоренко Любові, 
Афанасьеву Вячеславу і Лимборській

— головою 
розповсюд-

ЦІНА БЕЗПЕЧНОСТІ
(Закінчення),

магазину 
звертаються до 

нього за допомогою: яку літе
ратуру варто було б замовити 
і скільки примірників, кому 
запропонувати ту чи іншу 
книгу.

Велику допомогу 7м по
дають громадські 
повсюджувачі.
чий магазином 
данцев не без 
показує солідну

роз-
Завідую- 

П. П. Бу 
гордості 

папку за-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник». (М). 10.00 —
Інтербачення. «Служу Радян
ському Союзу». До Дня Вій
ськово - Морського Флоту 
СРСР. (М). 11.00 — Кольоро
ве телебачення. «Музичний кі
оск». (М). 11.30 — «Цирк па 
сцені». (К). 12.30 — Кольоро
ве телебачення. «Сільська го
дина». ^К). 13.30 — «Сьогодні
— День працівника торгівлі». 
Виступ міністра торгівлі 
СРСР А. |. Струєва. (М). 
13.45 — Для працівників тор
гівлі. Концерт. (М). 14.15 — 
Художній фільм «За тих’, хто

у морі». (М). 15.35 — інтерба
чення. Чемпіонат СРСР з дзю
до. (М). 16.10 —- Зустріч
письменників з прикордоннії* 
ками. (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення. Концерт радян
ської пісні. (М). 17.30 — Ко- 
льоррвс телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 18.00 — 
Повніш. (М). 18.15 — Телеві
зійний документальний фільм 
«Важливий діалог». «До під
сумків 3-ї радянсько-амери
канської зустрічі на вищому 
рівні». (М). 19.00 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіно- 
нодорожей». (М). 20.00 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний театр мініатюр «ІЗ 
стільців». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Святко
вий вечір в Останкіно. (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Художній фільм «Ми з Крон
штадту». (К). 11.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітеіі. 
«Ввічливе слово». Лялькова 
вистава. (М). 12.00 — Кольо-

випадки пиятики видавалися 
незначними, другорядними.

Тому й антиалкогольна про
паганда велася не систематич
но, не глибоко. Щоправда, у 
старшокласників пройшла бе
сіда «Про 
куріння», 
торкалися 
час бесід

шкоду алкоголю і 
Напевне, побіжно 
цієї ж теми під 

«Як себе вести на 
вулиці». Під час зустрічей з 
учнями завідуюча Бобрипець- 
кохз дитячою кімнатою мілі
ції В. М. Штефан та випуск
ник Харківського юридичного 
інституту А. Завгородпій на
голошували, скільки нещасть 
приносить вживання спирт
ного. Проте, одна причина 
зводить до мінімуму коефіці
єнт корисної дії названих за
ходів. Рівень поопагандн. Чо
мусь уже увійшло в тради
цію, що топ лекцій і бесід 
про пияцтво, обов'язково зво
диться до гротескних тонів, 
до категоричності, яка виклю
чає якісь запитання 
школярів. 
шо'»> про
шкоду _____ __
серйозної мови нема, 
шкідливо? Але чому ж стіль
ки спиртного иа прилавках? 
Невже держава шкодить сво
їм же громадянам? Пити ра
но? Тоді, коли ж починати? 
Але сказати вголос про свої 
сумніви ніхто не наважується 
— можуть засміяти. Адже тон 
учителя такий категоричний! 
‘|ЇЕ МОЖНА змовчати ще 

про одну гостру пробле
му. До тих пір, поки наші 
культосвітні заклади не ство
рять переваг перед «стимула
ми», які дають випиті «двісті 
гранів», отримати перемогу 
над «зеленим змієм» досить 
складно. Спробуємо підтвер
дити нашу тезу па новогра- 
дівській історії.

Назване село досить ламож- 
пс. Опинившись у ньому, в 
перші ж хвилини розумієш, 
шо люди живуть тут і люб
лять жити добре. Будинки 
прикрашені візерунками, в се
лі цілий автопарк власних 
легкових, цілі вулиці новобу
дов. Напевне, заможно жити 
є можливість. А відпочити на 
рівні трудів своїх?

з боку 
Говорить здебіль- 
алкого.ііків, а про 

навіть однієї чарки 
Пити

Поряд стппки — можна по
сидіти з вудочкою у вихідний. 
Непогане спортивне містечко 
— коли в сили, приходь пога
няєш м’яча.

А клуб? Мені довелося по
бувати і в ньому. Перша 
трудність, з якою я зіткнувся, 
полягала в тому, щоб знайти 
його серед ферм і господар
ських приміщень колгоспу. 
Втім, це й не дивно — зов
нішньо він нічим не відріз
няється від них.

У невеличкому фойє кілька 
молодих людей ганяли шари 
но розхитаному більярдному 
столі. Зі стін звисали шматки 
наперу, які тут, напевне, вва
жаються за наочну' агітацію. 
За дверима п залі перемов
лялося кілька дівчат. Можли
во. готувалася репетиція: ад
же окремої кімнати для гурт
ків самодіяльності немає. "

Незабаром з'явився і ди
ректор Будинку культури 
(виявляється, саме так нази
вається ця установа. Ні біль
ше. ні менше). Про Г. В. Ие- 
час.ва мені справедливо роз
повідали багато хорошого, 
але цього разу він безсилий 
був щось заперечити — мовч
ки вказав на стіни, з яких ви
пирала кладка, на прогнуту 
стелю, на покороблену сцену 
і балкон. Мовляв, що можна 
тут зроби ги. Згадав директор, 
що лежать мертвим капіта
лом духовий і естрадний ін
струменти. — немає керівни
ка. Що важко створити агіт- 
культбригаду — бракує хоро
шого баяніста. Що колгосп
ний комігег комсомолу рідно 
допомагав художній самоді
яльності... Не погодитись 
вая:ко. Але і з іншим також.

В той вечір, коли ми з Гри
горієм Володимировичем роз
мовляли, молодь нашої краї
ни святкувала 50-річчя з дня 
присвоєння комсомолу імені 
Леніна. У ІІовоградівці ж — 
цілковите затишшя. Директор 
навіть не знав, що за тооже- 
ства відбуваються нині. Дові
давшись, одразу ж знайшов, 
радикальний вихід: наступної 
субот прокрутити фільм на

комсомольську тематику 
цим все компенсується.

Як кажуть, коментарі 
ні.

Я далекий від думки, 
така обстановка заганяє 
ледь у заклади «зеленого 
змія». Але, коли заграють у 
якомусь кінці села музики, 
сповіщаючи про весілля чи 
іменини, то, звичайно ж, 
стежка юнаків і дівчат потяг
неться не до клубу. Підуть 
туди, де веселіше.

Чи ж можіїа було зарадити 
цьому? Можна. І давно. Ось 
уже сьомий рік будується в 
селі гарне просторе примі
щення вового Будинку куль
тури. Проте, будівельники з 
Кіровг.гпадської ПМК-137 до
вели його до такого стану, 
що назвати новобудову ново
будовою можна тільки тоді, 
коли зробити там капітальний 
ремонт. . Тисячі
полетіли на вітер, але й досі 
не відомо, коли закінчиться 
будівництво. Куди тільки 
зверталися 
.ЦІПОМОГОІО, 
обіцяли їм у відповідь. «А віз 
і нині там»,..

Тож не дивно, що в селі 
надзвичайно популярним став 
жарт, який кинув на одному 
з копцептів у’ інтермедії ама
тор: «Питаєте, чому я п’ю? 
Перша причина: в «Комін
терні» (колгосп у районному 
центрі — О. Р.) відкрився 
Будинок культури. В людей 
радість. Як не випити! Дру
га: згадав, що наш Будинок 
культури почали будувати на 
три роки раніше, ніж у Боб- 
рниці. л глянув на нього — 
і повірите: так захотілося 
добавити...»
ГЇ1АК. багато уроків дала но- 
• взградівська історія. І 

хлопцям, які вчинили злочин, 
і вчителям, керівникам гро
мадських установ. Але найго
ловніший висновок, до якого 
дійшли нині всі: пияцтво — 
серйозне, страшне зло. 1 бо
ротися з ним потрібно рішу
че, ■

карбованців

носоградівці 
чою тільки

глибоко, постійно.

і

не
за 
не

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЮНАКИ
І ДІВЧАТА!

Якщо ви бажаєте здо
бути середню освіту і спе
ціальність — вступайте до 
Бобринецького середньо
го сільського профтех
училища № 2.

Прийом провадиться на та
кі спеціальності:

трактористи-машиністн ши
рокого профілю (з 3-річннм 
строком навчання з одночас
ним одержанням загальної 
середньої освіти); тракторис
ти-машиністн 3 класу (строк 
навчання 1 рік); трактористи- 
машиністн широкого профілю 
(строк навчання 2 роки); 
трактористи-машиністн для 
роботи на тракторах Т-150 і 
Т-150К (з 3-місячним строком 
навчання); майстри-паладчиии 
по технічному обслуговуван
ню машин і обладнання тва
ринницьких ферм (з 6-місяч- 
ним стргком навчання); слю
сарі по ремонту, монтажу і 
експлуатації обладнання тва
ринницьких ферм з кваліфі
кацією електромонтера (строк 
навчання 2 роки); ковалі-га- 
зозварісвальннки (строк на
вчання І рік).

В училище приймаються 
юнаки і дівчата.

На трирічне навчання прий
маються особи, які мають ос
віту за 8 класів.

На річне і дворічне навчан
ня — з освітою за 8—10 кла
сів.

На тримісячні курси (для 
роботи иа тракторах Т-150) — 
із числа трактористів, шо 
мають стаж роботи.

Для вступу необхідно 
подати такі документи: 
документ про освіту, сві
доцтво про народження 
або паспорт, довідку з 
місця проживання, харак
теристику зі школи, 3 фо
токартки розміром 3X4 
см.

Початок занять 1 ве
ресня.

Учні забезпечуються без
коштовним триразовим харчу
ванням, обмундируванням, 
стипендією, постіллю, гурто
житком і посібниками.

В училищі працюють: гурт
ки художньої самодіяльності, 
технічної творчості, предмет
ні гуртки (з спеціальних і за
гальноосвітніх предметів), 
спортивні секції (волейбол, 
футбол, вільна і класична бо
ротьба, баскетбол, настільний 
теніс).

Випускники училища ма
ють пільги при вступі до 
вузу.

Адреса училища: м. Бо- 
бринець, 
області, 
ва, 1.

Кіровоградської 
вул. Димитро-

ДИРЕКЦІЯ.

1 Наша адреса і телефони' Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу,

еМОЛОДОП КОММУНАР» “ 
орган Кировоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луиачарського. 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$ відділу пропаганди, 
відділу пистів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

J5K 04209, Індекс 61197, Зам. № 13322. Типаж 59 200.

рове 
(М).
День ________...,г____ _
Флоту». (Одеса). 13.30 — Те
лежурнал «Суспільство». (К),
14.25 — Концерт. (Херсон).
14,55 —. «Сьогодні — День
працівника торгівлі». (К),
15.25 — «Наодинці з книгою»’. 
(К). 15.55 — Нові імена. Кой» 
церт. (Харків). 16.25 — Теле
фільм «Нудна історія». (К). 
17.50 — Літературний театр. 
«Звичайний хлопець на зем
лі». (Дніпропетровськ). ІісЗ'ії).
— Кольорове телебачення^ 
Для дітей. «Олівець-малю* 
вець». (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. «Усмішка»а 
(К). 20.15 — Кольорове теле» 
бачення. Фільм-концерт. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Сатиричний об’єк
тив». (1<). 2І.55 — Художній 
фільм «Свій». (К).
23.00 — Вечірні новини. (К)>

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
ааКРАМАТОРСЬКИЙІНДУСТРІАЛЬНИЙІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на перший курс 1974—1975 навчального року

на денне і вечірнє відділення з спеціальностей:

Технологія машинобудування, металорізальні верста
ти і інструменти. Машини і технологія обробки мета? 
лу тиском. Підйомно-транспортні машини І облад
нання (тільки денне відділення). Ливарне виробни
цтво чорних і кольорових металів (тільки денне від
ділення). Обладнання і технологія зварювального ви
робництва (тільки денне відділення). Автоматизація 
і комплексна механізація машинобудування. Меха
нічне обладнання заводів чорної металургії. Маши
ни і технологія ливарного виробництва.

На загальнотехнічний факультет по групах спеці
альностей:

Машинобудуванкя і приладобудування. Електрон
на техніка, електроприладобудування і автоматика. 
Радіотехніка; Будівництво. Транспорт. Економіка.

Заяви з зазначенням відділення і спеціальності по
даються на ім’я ректора інституту

на денне відділення — з 20 червня до 31 липня 
на вечірнє відділення і загальнотехнічний факуль

тет ■— до 31 липня.
До заяви необхідно додати: характеристику-рекомендаціїо 

для вступу до вузу, документ про середню освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма № 286), чотири фотокартки (3x4 см 
(знімки без головного убору), витяг із трудової книжки, за
вірений керівником підприємства чи установи, для колгосп
ників — витяг із колгоспної книжки, завірений правлінням 
колгоспу (для працюючих).

Особисто пред’являються: паспорт, військовий квиток (вій
ськовозобов’язаним запасу) чи приписне свідоцтво (особам 
призовного віку).

Вступні екзамени проводяться:
на денне відділення — з 1 по 20 серпня;
на вечірнє відділення і загальнотехнічний факуль

тет — зі по 20 серпня.
Вступники складають екзамени з математики (письмово й 

усно), фізики (усно), російської мови і літератури або укра
їнської мови і літератури (письмово). !

Вступники на спеціальність «Ливарне виробництво чоріїпх 
і кольорових металів» замість екзамени з математики (пись
мово) здають екзамен з хімії (усно).

Особи, нагороджені золотою (срібною) медаллю по закін
ченні середньої школи чи середніх профтехучилищ з диплома
ми з відзнакою, здають вступний екзамен з математики 
(усно), а вступники на спеціальність «Ливарне виробництво 
чорних і кольорових металів» з хімії (усно). При здачі сиза- • “О ВП.... .»І»..,..---------- ВСгуЦ.

«три»
мспа з оцінкою «п’ять» вони звільняються під здачі 
них екзаменів, а при одержанні оцінки «чотири» і 
здають екзамени з усіх дисциплін.

Конкурсний відбір вступників у вузи проводиться у ____
бідності з загальною кількістю балів на основі оцінок, одер
жаних на вступних екзаменах з дисциплін, передбачених пе
реліком п залежності від обраної спеціальності, та серед
ньої арифметичної оцінки з усіх дисциплін із документа про 
середню освіту.

Вступники у вузи в наступні роки після закінчення 
середнього навчального закладу, як правило повин
ні мати стаж роботи не менше 6 місяців за кожний 
рік, коли вони не навчалась,

Адреса інституту: 343916, м. Краматорськ-^, пул. 
Шкадіпопа, 76.

підло-
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