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< ПЛЕНУМ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ
Відбувся пленум Петрівського 

райкому комсомолу. Пленум роз
глянув питання «Про завдання ком
сомольських організацій району по 
дальшому поліпшенню ідеологічної 
роботи в світлі рішень травневого 
(1974 р.) Пленуму НК Компартії 
України».

З доповіддю виступив другий

секретар райкому комсомолу Ми
кола Парасочеяко.

Пленум розглянув організаційне 
питання.

Пертим секретарем Петрівського 
РК ЛКСМУ обрано Миколу Івано
вича Парасоченка.

Другим секретарем Петрівського 
РІ< ЛКСМУ обрано Катерину Ти
мофіївку Супрун.

Секретарем — завідуючим відді
лом учнівської молОліі обрано Ка
терину Петрівну Байсдк.

В роботі пленуму звяв участь і 
виступив секретар Петрівського 
райкому Компартії України В. О. 
Оводенко.

В роботі плеік му взяв участь 
перший секретар’ Кіровоградського 
обкому комсомолу Микола Склянн- 
чен ко.

(TAPQ.

На сесії Верховної
Ради СРСР

26 липня-перша сеЙя Верховної Ради СРСР дев’я
того скликання продовжила роботу.

Верховна Рада СРСР приступає до обрання Пре
зидії Верховної Рада СРСР Слово надається Гене
ральному секретареві ЦК КПРС депутатові Л. Г. 
Брежнєву. За дорученням Нейтрального Комітету 
КПРС, підтриманого партійною групою ВерлОввої 
Ради і Радами Старійшин палат, товариш Л. І. Бреж
нєв аооенть пропозицію знову обрати Голевою Пре
зидії Верховної Рада СРСР ’ членз Політ бюро НК 
КПРС депутата ЛІ. В. і І ідгорчої о.

Верховна Рада СРСР одноголосно прийняла 
пропозицію.

Депутат М. В. Піїторпии. подякувавши за високе 
довір’я і честь, вніс пропозицію про обрання заступ
ників Голови Президії Верховної Ради СРСР, секре
таря Президії і членів Ппетвдії Верховної Ради 
СРСР. Верховна Рада СРСР одностайно схвали -з 
його пропозицію.

Потім и.а- доповідь депутата М. П. Георгадзе Вер
ховна Рада одноголосно затвердила укази Пре цілії 
Верховної Ради СРСР. прийняла відповідні .закони і 
постанови.

Тепло зустріну з-вй теїіутптами і гостями Геїн’р.і. 
ний секретар ПК КПРС депутат Л. І. Брежнев за ;; 
ручешіям Центрального Комітету Комуні.точної пар
тії Радянського Союзу вніс па розгляд депутатів про
позицію. підтриману партійною групою Верховної 
Ради СРСР і Радами Старійшин палат. ?.иоцу при
значити Головою Ради Міністрів СРСР товариша 
О. М. Косигінз і доручній йому подати па розгля і 
Верховної Ради СРСР склад Уря-.v СРСР.

Верховна Рада СРСР одноголосно прийняла по<~іа- 
Н'іг.у, в якій схвалюється діяльність Радянського зря
ду і пргмтонується призначити Головою Ради Ні- 
т іпрігї СРСР той. О. М К існгіїїа ї доручити йому 
подати Верховній Ралі СРСР пропозицію про 
Уряду. .

зліпи).
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БИЧЕНКО з колгоспу імені
намо-

КОМСОМОЛЬСЬКИМ ГЕКТАРАМ
І ЯКІСТЬ!

* * #
На- спільному засіданні Ради Союзу і Ради ІІ.чціо- 

нальиостей. яке проходило в другій ПОЛОВИНІ дня. 
учаснакн сесії розглянули питання про утвореная 
Уряду СРСР — Ради Міністрів СРСР.

Иа цьому перша сесія Верховної Ради СРСР дев’я
того скликання закінчила роботу.

а

Леонід
Фрунзе Компаніївського району, 
лотие 4493 центнери зерна;

Микола ПАНКРАТОВ з колгоспу імені
Фрунзе Долинського району — 3673;

Дмитро ГРИПИЧ з радгоспу «Уєтинія- 
еький» Устинівського району — 3482;

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Інгуль- 
ський» Устинівського району — 3412;

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Украї
на;: Новгородківського району — 3359;

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Ле
ніна Долинського району — 3295;

Вінтор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кі
рова Бобринецького рейсі:'/ — 3272;

Петро ШЕПЕЛЬ з Сагайдацької птахо
фабрики Устинівського району — 3194;

Іван ХОМЕНКО з колгоспу імені Горь
кого Долинського району — 3084;

Микола ЛЕЩЕНКО з колгоспу «Украї
на» Новгсродківєьиого району — 3069;

Володимир БІЛИМ з колгоспу імені 
Леніна Долинського району — 2979;

Петро ГНАТЕНКО з колгоспу імені Кі- 
роЕ.1 Устинівсь того району — 2968;

!вак ЕІРЮК з радгоспу <Устиніеський>» 
Ус і поліського району — 2919.

КОСОГОРАХ,
ЗА Т.УРНЛО

Не треба бути між туріянцями надто 
довго, щоб переконатися: туріянці — 
патріоти свого веселого, мальовничого 
краю. Голова місцевої сільради Ю. П. 
Храмалюк, сідлаючи всюдисущого сво
го мотоконя, кидаючи погляд на широ-

кий розлив річки, що плещеться Б бере
ги біля загати, каже ніби ненароком:

— А нашою Турісю, пишеться в істо
рії, кооаблі ходили. До Дніпра. Тоді, ка
жуть, Турія у Славуту впадала...

Стане і погляне: так неначе вперше 
побачив ці чудесні туріянські косогори 
над волошковим плесом.

Ми не перевіряли історичні дані про 
судноплавство на річці Турії, але в тому, 
що гордість туріянців за свій край має 
твердий підмурок, — переконалися до
сить глибоко. Для цього варто було 
зустрітися з ними під час найвідпові
дальнішої, але й найурочистішої і найра
діснішої пори — у жнива. Якщо колгосп

«Прогрес» з усіма його тур
ботами, з перемогами і не
доле дом, з пшеницями і 
переліскалчи, з фермами » 
ставками, уяєити символіч
ним кораблем, то скіла-ме, 
що цей корабель іде пра
вильним курсом, і екіпаж 
на ньому — випробуваний, 
надійний, досвідчений, л 
юнги на ньому вводилися у 
своїх старших бувалих мо
реплавців.

...Розпочинали жнивувати 
на пшеничному клину. ЛЛи 
поїхали до женців з комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади 
Шевченка. З далеких гін до 
лісосмуги наближався агре
гат, де 
Панченко.
швидкістю 
швидко

жаткарем Іван 
Наближається з 

спринтера.
гонять млолці?-— Чи не 

запитав бригадира.
косовиця. Зерно в колосі ту- 
А потім — Панченко не під-

— Це ж
го сидить.
веде.

В цьому
чия, як хлопці кладуть валок — щіль
ненький зріз, без гривки, і це — на хо
рошій ШБКДКОСЛ. ,

Звідки ж такі в?/:ння і старанність юнг 
жнивного поля?..

Почувся за лісосмугою гуп машини. 
То вже володіння- сусідньої бригада*. 
Обігнули лісосмугу, і перед, очима пре-

(Закінчення на 2-й сюр.).

я переконався, коли поб<т-

*!

г

ЙДЕМО
НА РЕКОРД

♦ Ппну» ми з Дмитром Оч.ієєііко-.і отримали 
ще у березні. Чули що машина ця більш 
потужна, ніж СК-4, але потребує уважного 
догляду. Тож. готуючись до косовиці ран
ніх зернових, ретельно перевірили роботу 
всіх вузлів, закрили капали втратам зерна.

Як вивели комбайна в загінку, працюва
ли обережно, бо- не знали, як нестиме себе 
машина. Та й настанова була: перші трид
цять п’ять годин це давати повне наванта
ження До того ж заважали жппвуваїті до
щі. комбайн працював менше десяти годин 
па добу. Иа що здатна «Нива» в таких умо-і 
вах визначити було важко. Та ось настали 
погожі дні. 1 па косовиці ячменю перевико
нали норму. При змінному завданні 15 гек
тарів, поклали у валки шо культуру на 
площі 19 гектарів. Звичайно, не вже і ие 
такий вагоміш показник, але яішіїп, г.-.-г, й

го гектара. па багатьох ділянках поліг, по
крутил^ його вітром. Л втрат допуска ги не 
магмо права. Косили иа малих швидкос
тях, часто зупинялися. У наступні дні ско
шували ячмінь па 22—23-гектарному клипу.

Коли стало відомо про трудовий подвиг 
ростовських механізаторів. у нашому від
ділку відразу ж зацікавились: як органі іу- 
вати роботу так. щоб забезпечити иа кожен 
комбайн рекордний виробіток

Успіх рої іовськнх хліборобів, мехаиіта- 
торіїі. шо працюють па Колосах». < Ни
вах». свідчить про великі можливості цих 
машин. 1 пітні випробувавши «Пиву» и ро
боті, ме.чапі ;лторн нашого господарства 
г.нрінінлн ПІДВИЩИТИ темпи косовиці. Пере
пели комбайн па пшеничну пиву Тут пла
нуємо па нових машинах щодня скошувати 
ранні зернові па 40—45 гекгарному клину. 
А як почнемо обмолот валків підемо иа ре
корд. Намагатимемося повторити рекорди 
рогтояських мехапілигорів.

П. ХАРЧЕНКО.

НІТЧП31/Г—ГІ.1 Ш УДЛРН1ПІ ТРУ Ц

З 
передовиками— 
нарівні.

Комсомольсько-моло
діжний колектив брига
ди верстатників, 
люваний Ніною
вейстровою, ще з 
чатку року уклав до
говір на соціалістичне

цеху, де 
Надія 

Суперни- 
при-

очо-
Силь-

по-

змагання з комсомоль
сько-молодіжною бри
гадою свого 
бригадиром 
Щербань,
цтво з сильними 
носить хороші наслід
ки Щодня члени брига
ди Ніни виконують 
змінні завдання на 155 
процентів, 
тсвчену 
здають з 
пред'явлення.

ВСЮ вкго- 
продукцію 

першого

Члени бригад« дали 
слово завершити свій 
п ятирічний план до
строково. Не їх робо 
чому каяендарі вже 
січень 1975 року.

В. ГУЛЕНКО, 
заступник секрета
ря комсомольської 
організації меха- 
носклалального це
ху № 4 заводу 
«Червона зіркая.

Перед
веде

в

По-утарному трудяться*»» збиранні озимої пшени
ці у колгоспі імені Ватутіна Кіровоградського райо
ну комео*!ольсько-малоііж-нш агрегат Володимира 
Ззйченка. За два -іпі комбайном СК.-4 Володимир 
разом з Олександром Мельниченком намолотив 909 
тгенінерів- хліба.

3.» понеисінімії НІДПі’.ХУНКГми. кожні гектар шие-
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Технічна

КОНКУРС ЗАСВІДЧИВ
ПРОГАЛИНИ

03 Винаходи... на швидку руку
Щ На порядку денному комсомоль

ських зборів—технічний прогрес
123 Вчимося пошуку

О АКІНЧИВСЯ республі- 
канський конкурс на 

кращі молодіжні рацпро
позиції та винаходи, що 
проходив під девізом: 
«Резерви виробництва —• 
На службу п’ятирічці».

Комітети ЛКСМУ спіль
но з радами товариств ра
ціоналізаторів і винахід
ника Кіровоградщини 
проводили організатор
ську роботу по забезпе
ченню активної участі мо
лоді в конкурсі. Але, на 
Превеликий жаль, молоді 
новатори виступили знач
но нижче своїх можли
востей. Дуже мало було 
родано рацпропозицій мо
лоддю, а деякі експозиції, 
що готувались на вистав
ку, не були підготовлені 
як слід, не мали естетич
ного вигляду, зроблені, 
ЯК кажуть^ на швидку 
РУку.

Перш за все потрібно 
Сказати, що жоден моло
дий робітник монтажних, 
спеціальних будівельних 
організацій, підприємств 
легкої, харчової, місцевої 
Промисловості, не взяв 
участі в цьому конкурсі.

Лише на комбінаті 
«Олександріявугілля» бу
ла організована виставка 
НИМ, в якій взяли участь 
□ сі молодіжні колективи 
шахт і вуглерозрізів. Звід
си кращі експонати були 
направлені до столиці 
республіки. І лише завдя
ки цій виставці Кірово- 
градщина не потрапила в 
число областей, які не 
зуміли організувати на на
лежному рівні молодіж
ний конкурс. Але якщо 
говорити відверто про 
творчість нашої молоді, 

то поруч з доробками 
умільців міст Дніпропет
ровська, Запоріжжя, Оде
си, Києва та міст Донеч
чини експонати Кірово
градщини, на жаль, про
гравали.

ПРИЧИНА цього не ма
теріально-технічна ба

за, як деякі стверджують, 
а недостатня робота ком
сомольських активістів у 
цьому напрямку. Комітети 
комсомолу, ради ВТВР і 
НТТМ ще не скрізь нада
ють значення творчому 
пошуку молодих робітни
ків, недостатньо працю
ють з ними, не залучають 
їх до винахідництва та ра
ціоналізації. Комітети 
комсомолу і первинні ор
ганізації товариств далеко 
не в повній мірі викорис
товують практичний дос
від та знання досвідчених 
винахідників і раціоналі
заторів області. Не орга
нізовують вечори . зустрі
чей з відомими новатора
ми виробництва, а тому, 
як наслідок, комсомольці 
не знають про успіхи 
старших умільців. Адже 
таких новаторів у Кірово
граді і на підприємствах 
області багато. Лишо а 
цьому році обласна рада 
профспілок та обласна 
рада ВТВР, підбиваючи 
підсумки соціалістичного 
змагання колективів вина
хідників і раціоналізато
рів, присвоїла звання 
«Кращий раціоналізатор 
області» майже ЗО новато
рам виробництва. Є чому 
повчитись молодим і в 
своїх ровесників. Хоро
шим зразком у цій справі 
є, наприклад, інженер 
Олександрійського елек-

Молодих
тромеханічного заводу 
Олександр Антоненко, 
слюсар контрольно-вимі
рювальних приладів та 
апаратури Маловисків- 
ського цукрозаводу Ста
ніслав Коваленко, стар
ший електромеханік Кіро
воградської TTC Валерій 
Щербатюк та інші.

Було б дуже добре, щоб 
серед комсомольців та 
робітничої молоді Кірово
градщини знайшов широ
кий відгук почин раціона
лізатора Керченського 
труболиварного заводу 
С. À. Калачева, який за
кликав кожного новатора 
подавати стільки пропози
цій, щоб економія від їх 
впровадження у виробни
цтво переважала річний 
фонд заробітної плати; 
слід добиватися, щоб пи
тання участі молоді в тех
нічному прогресі стало 
об’єктом ділових розмов 
на комсомольських збо
рах.

ВЕЛИКУ допомогу в 
розвитку винахідни

цтва і раціоналізації мо
лодим новаторам нада
ють школи молодих ра
ціоналізаторів.

Серед підприємств, де 
працюють такі школи мо
лодих раціоналізаторів, 
можна назвати завод 
«Червона зірка», трактор
них гідроагрегатів, ремза- 
вод «Укрсільгосптехніка», 
технікум механізації сіль
ського господарства, шах
ти і вуглерозрізи комбіна
ту «Олександріявугілля».

Проте в ряді шкіл до
пущені невиправдані ско
рочення програм і термі
нів занять, вони не забез
печуються наочними і 
технічними засобами. Ок
ремі комітети комсомолу 
і ради ВТВР мало уваги на
дають поліпшенню якості 
навчального процесу. Та 
«перевершили» всіх, ма
буть, підприємства ком
бінату «Кіровоградваж- 
буд», тресту «Олександ- 
ріяважбуд», об’єднання 
«Сільгосптехніка», де шко
ли не були організовані 
зовсім.

А. колодяжнии, 
інженер облрадя 
ВТВР.

НА КОСОГОРАХ, ЗА ТУРИЛО
(Закінчення).

стелилося пшеничне безмежжя. Але 
чому це самохідний перший від лісосму
ги валок у бік ниви кладе, «на цабе», 
пішов.

— л наступний круг вже «па соб* підемо.
Не хочеться валок на дорогу класти, — по

яснив керманич самохідного В. Л. Опашннн- 
ський, коли ми підійшли до комбайна на по
вороті до Q-аву.

Річ не мудра. Комбайнер перший прокіс 
зробив у бік ниви, наступний покладе у бік 
стерні, тобто зробить перший валок здвоєним. 
Це — морока, бо треба ж акуратно йти на
ступного разу, щоб не пошкодити скошене, але 
так не загубиться жоден колосок, підсохне, і 
все піде на барабан. Того ж для ми проходи
ли поля іншого колгоспу цього ж Новомнрго- 
родсі.кого району. Там комбайн зробив теж 
перший валог, але викинув його на придорож- 
ний бур’ян і літній колгоспник з вилами пере
кидав на стерню. Гони довгі — кілометра пів
тора. Тож і наступного дня ми, ідучи в <Про
грес» цим же шляхом, зустрілися з тим же 
літнім колгоспником, який у поті чола вже 
другий день доробляв «хвіст* нерадивого 
комбайнера на самому початку жнив, не го
воримо вже про додаткові затрати праці...

Хто ж такий Опашнянський? В мину
лому році намолотив понад 7 тисяч 
центнерів зерна. Його машину, вже, як 
кажуть, підтоптану, мали списувати, але 
вмілі та роботящі руки Василя Анастасі- 
йовича, тримають степовий корабель а 
строю.

Ось по сусідств)- з ним зайшли в загінну 
Іван Панасенко з Андрієм Котлярем, Л самій 
комплексній <№ 2 В. С. Мартинюка, де вони 
працюють, хлопці мають змоіу наслідувати 
традиції іієгірші. Гарний приклад для молоді 
у тракторній — Іван Павлович Лимар і Панас 
Іванович Ященко, Олексій Трохимовнч Луці, і 
Петро Андрійович Пашолок, Іван Микитович 
/Кишко. І коли слухаєш, чим заслужили шану 
ці досвідчені туріянці, віднаходиш такі ж 
якості, такий нахил у молодих механізаторів 
Миколи Запсснка, Миколи Скляренка, Воло
димира Кармазина. То ж молодші Микола 
Хяжняк, Олександр Щербина, Анатолій Крас- 
нощок, Іван Давиденко можуть взяти добрий 
урок, не виходячи, як говоря і ь, з дому.

І тому зобов’язання бригади виборо
ти в полі 40-центнерний урожай пшени
ці, 80 центнерів на круг — кукурудзи — 
план реальний, підтверджується трудо
вим авторитетом старших, доброчесніс
тю в роботі — молодих.

Приємно вражають сімейні, якщо так. 
висловитись, традиції молодих туріян- 
ціа. Традиції — бути на передньому, 
краї. Кілька разів Василь Степанович 
Мартинюк, бригадир, називав ім’я Ми
коли Семеновича Шевченка, ланкового 
механізованої ланки по вирощуванню 
високого врожаю цукрових буряків. А 
бригадир тракторної — два, вже згаду
ваний Дмитро Шевченко, — його син. 
Був інженером по механізації тварин
ницьких приміщень, два роки тому очо
лив комсомольсько-молодіжну.

Тут же у тракторній назвали ім’я одно
го із сумлінних молодих хліборобів ме
ханізатора Володю Кармазина. На мо
лочнотоварній фермі № 2 Валя
Кармазина очолює комсомольсько-мо
лодіжний колектив. Дружина Володі 
Депутат районної Ради, член обласного 
комітету комсомолу, бореться за 3000-і 
надої. Розповідаючи про роботу своїх 
подруг Олександри Варганоаої, Ніни 
Хижняк, Тані Мартинюк, Віри Середи, 
Курінної Ніни та інших, вона з хвилю
ванням говорила про турботи бригадир

— Скільки нагадувала товаришам, щоб роз
глянули можливість збільшити наш колектив« 
Адже є за рахунок кого. Більшим колективом 
і більші справи піднімати можна...

Па цій же фермі трудиться краща доярка 
колгоспу і району депутат обласної Ради 
Люба Запсенко, нагороджена орденом Трудо
вого Червоного Прапора. Запсенко Микола в 
тракторній — секретар первинної комсомоль
ської організації.

Це лише окремі приклади «сімейних» тра
дицій туріянців. Є хліборобські династії, е 
успадкування любові до землі, цінування тру
дящих рук. цінування краси, яка твориться 
довкола і природою і людиною.

Тому й радісно так видзвонюють жни
варки на косогорах за річкою Турісю, 
так весело видзвонюють дійниці на при- 
річних літніх таборах, а сама Турія радіє 
не скільки своїй минулій славі судно
плавної ріки, а сьогоднішній славі своїх 
берегів, на яких невтомні туріянці доб
лесно вершать хліборобські п'ятирічки,

В. ПОГРІБНИЙ.
ІІовомиргородський район.

" 911 Е В ТРИДЦЯТІ роки з іпі-
Щ ціативн О. М. Горького в 
нашій країні було започатко
вано видання книг, в яких роз
повідалась історія фабрик і за
водів. Великий пролетарський 
письменник підкреслював, що 
народ, який є колективним і 
всевладним господарем своєї 
країни і прагне створити ціл
ком нові умови життя — на
род цей повинен докладно зна
ти, як він господарює, що він 
здобув, чого повинен досягти.

Цьому саме і присвячена 
книга «Красная звезда»*, яка є 
продовженням серії «Історії 
фабрик і заводів», іцо протя
гом уже багатьох років вихо
дить окремими книгами в рес
публіканському видавництві 
«Промінь».

«Красная звезда» — колек
тивна праця кіровоградських 
авторів, істориків і працівників 
одного з найстаріших у нашій 
країні підприємств сільсько
господарських машин — орде
нів Трудового Червоного Пра
пора і Жовтневої Революції 
заводу «Червона зірка».

Колектив авторів присвятив 
свій труд 100-річчю заводу, яке 
було нещодавно відзначено 
трудящими міста. Сторінка за 
сторінкою розкриваються ос
новні. етапи в історії підпри
ємства-від його заснування до 
сьогоднішніх днів. Багато ува
ги Приділено становленню і 
розвитку славних революцій
них,-бойових і трудових тради
цій • колективу підприємства, 
його' кращим людям, розпові-

® Колектив авторів, Красная

дається про те, як під керівни
цтвом партійної організації 
вирішуються завдання, накрес
лені XXIV з'їздом КГІРС,

На заводі біля вагранок і пресів, 
в конструкторських бюро, на буді
вельних майданчиках та інших ви
робничих ділянках поруч з ветера
нами праці трудяться 1 молоді ро
бітники. їм автори нарису приділи
ли також немало сторінок споеї 
книги. Адже цс вони працею звели
чують своє підприємство, продовжу- 

гДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

готь вписувати а його історію попі 
славні сторінки, гідно несуть еста
фету старших поколінь.

Книга складається з десяти роз
ділів. «Під ігом заморських капіта
лістів» — так названо перший з 
них. Автори нарису наводять чи
мало прикладів, коли заморські 
господарі, агенти англійських фірм 

Томаса і Роберта Ельворті нажива
ли на дешевій робочій силі капі
тал, з книги стає відомо, що роз
виток заводу за часів царату йшов 
без будь-якого плану. Виснажлива 
праця з дня в день забирала у ро
бітників усі сили. В ливарному це
ху, який робітники називали пек
лом, робота розпочиналась о пін на 
восьму і закінчувалась о 10—11 го
дині вечора.

В розділі «їз іскри — по
лум’я* показано початок роз
витку революційного руху па 
підприємстві. Перший робітни
чий гурток був організований 
на заводі Ельворті у 1882— 
1883 роках елнсаветградськимн 

крокп революційного руху ро
бітників заводу пов’язані з ви
никненням в Єлисаветграді під- 
впливом й за допомогою київ
ського «Союзу боротьби за 
звільнення робітничого класу» 
підпільного пропагандистсько
го гуртка під назвою «Півден
норосійський союз робітників».

В цьому та наступному роз
ділі («За владу Рад») послі
довно відображено, як під 

впливом більшовиків спочатку 
окремі передові робітники, а 
потім широкі робітничі маси 
почали усвідомлювати необ
хідність організованої бороть
би з капіталізмом. Яскраво 
показана революційна діяль
ність в 1904 році на заводі і в 
місті полум’яного революціо- 
нера-більшовика .Артема (Ф. А, 
Сергеева).

В розділі «До перемоги 
творчої праці» йдеться про 
трудові звершення у відбудові 
заводу після революції. Авто
ри розповідають про ті великі 
зміни, які сталися па заводі в 
період будівництва соціалізму 
і завершення реконструкції на
родного господарства в країні. 
Вже у 1936 році завод виїїус- 

дареького машинобудування 
царської Росії.

Про участь робітників заводу в 
боротьбі проти німецько-фашист
ських загарбників у період тимча
сової окупації, про героїзм, прояв
лений червонозорі вця ми на фрон
тах Великої Вітчизняної війна і 
трудові подвиги трудящих в тилу 
розповідається у розділі «Коли по
трібні воїни, мечі іі орала...» Май
же три тисячі робітників заводу 
стали бійцями винищувальних ба
тальйонів і загонів народного опол
чення. З першого дня окупації міс

та фашистськими загарбниками 
широко розгорнулась підпільна ро- 
бота, в якій найактивнішу участь 
приймали заводчани. Кіровоградці 
ІІС схилили голів перед ворогом.

Тисячі робітників «Чсрвоііої 
зірки» боролися 'за свободу і 
незалежність Вітчизни на 
фронтах Великої Вітчизняної 
війни. Багато з них відзначи
лися в боях і стали кавалера
ми бонових орденів. Дев’ятьом 
присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

На честь заводчан, синїв 1 
дочок, учасників боїв па фрон
тах і я тилу ворога, в Кірово
граді споруджено пам’ятний 
знак. На стінах пам’ятни
ка викарбувало сотні імен тих, 
хто віддав життя в боротьбі з 
ворогом.

«Гордість робітничих динас
тій» та «На рубежах третього, 
вирішального.» присвячені са
мовідданій праці колективу за
воду у повоєнні роки за ство
рення нових посівних машин, 
впровадження нової технології 
виробництва.

Сівалки, що виходять із воріт 
«Червоної зірки», засівають щоро
ку більше двох третин безкрайніх 
степів нашої Батьківщини. Завод 
експортує їх у Зв країн світу.

В книзі яскраво подано матеріал 
про великий вклад червонозорів- 
ців в освоєння цілинних і перепоїо- 
вих земель.

На всіх історичних етапах, ви
світлених у книзі, автори її макси
мум уваїи приділяють людям, тру
дівникам заводу.

Значне місце відведене руху за 
комуністичну працю. Детально до
сліджується зростання творчої ак
тивності трудящих заводу за при
скорення темпів комуністичного бу
дівництва. Заспівувачами цього 
патріотичного руху на Кіронпград- 
щині були черно^озорівці.

Минулий 1973 рік увійшов в 
історію «Червоної зірки», як 
рік иапруженої творчої праці 
по втіленню в життя рішень 
XXIV з’їзду КПРС.

Колектив заводу успішно 
завершив вирішальний рік п'я
тирічки. викопав усі техніко- 
скономічпі показники, понад 
плай виготовив сотні сівалок.

Ма честь 100-річчя заводу 
понад тисячу робітників і 38 
бригад уже трудяться сьогодні 
в рахунок 1976-78 років.

X книзі вдало поєднано до
кументальні дослідження ми
нулих літ з сучасним життям 
заводу. Відчувається публіци
стична пристрасність в розпо- 

героїв.
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Це питання, яке одним роз
черком пера, або ж одним, хай 
Найвдалішим, заходом не вирі« 
ппіш. Потрібна чітко проду
мана система, наполегливість, 
глибоке' знання справи і що« 
Иенна увага. Йдеться про ате« 
їстичну пропаганду. Безумов
но, в нас належні умови, щоб 
людина не підпала під вплив 
релігійного дурману. Високий 
рівень освіти молоді, прогре
сивне мистецтво, література, 
лекційна пропаганда. І все ж, 
іноді окремі молоді люди в тій 
„уи іншій мірі потрапляють під 
вплив віруючих. Там, де атеїс-

поставлепа 
місце, на-

.тична пропаганда 
блабо, ще мають 
приклад, випадки прилучення 
молоді до релігійних обрядів, 
І скільки б там не заперечува
ли окремі молоді батьки, що 
-йсрестили вони дитину не то
му, що «вірують», а так, аби 
«не образити» старших, — ви
правдання цьому немає. Зро- 
бивши поступку, вони тим са
мим дали змогу з’явитись трі
щині у своїй переконаності.
у ЦЬОМУ питанні прямо та« 
* кп здивував спокій у Но

воа рх а нгельському райкомі 
ЛКСМУ.: Протягам двох років 
на його бюро жодного разу ііе 
розглянуто питагаїя атеїстич
ної пропаганди. Можливо, ок
ремо воно не ставилось, але 
проходило складовим при роз
гляді інших? Давайте проана
лізуємо.

В серпні минулого року бю
ро заслухало звіт О. Білічепка 
про стан та підвищення ефек
тивності лекційної пропаганди

і політичної інформації в очо
люваній ним комсомольській 
організації колгоспу імені Куй- 
бишева. Вже сама по
становка питання свідчить, що 
в організації не все гаразд. І 
справді, бюро відзначило, що 
справи в молодих куйбишевців 
не блискучі. Та перерахувавши 
всі недоліки в роботі організа-

СПОКІЙ —

НЕ НА

КОРИСТЬ
ції, піхто з присутніх па засі
данні жодним словом не обмо
вився про лекції на антирелі
гійні темп.

Аналогічне становище скла
лось тоді в комсомольській ор
ганізації колгоспу імені XIX 
партз’їзду, і знову жодного сло
ва про атеїстичну пропаганду,

Можливо по-іншому було на 
пленумах райкому? ' Ось про 
що говорилось в доповіді па 
одному з них: «Лекторські гру
пи бездіяльні, немає чіткої 
системи, планомірності в їх ро
боті». І далі — «бюро район
ного комітету комсомолу мало 

уваги приділяло питанням лек
ційної пропаганди». Не так ба
гато уваги їм було приділено і 
па пленумі. В усякому разі, про 
використання лекцій, як засо
бу боротьби з релігійними 
впливами та пережитками не 
говорилось зовсім.

МОЖЛИВО, нарешті, атеїс
тична пропаганда ведеться 

шляхом цікавих вечорів відпо
чинку, впровадження нових 
обрядів? Дещо в цьому плані 
в районі робиться. Але ж то 
лише окремі острівці. І обгово
рюючи одного разу організа
цію урочистої реєстрації шлю
бу, народження дитини, про
водів в армію тощо в комсо
мольській організації колгоспу 
«Зоря комунізму», в райкомі 
відмітили цс як позитивне, але 
рекомендувати запровадити но
го в інших організаціях не 
спромоглись.

1 останнє «можливо». Мож
ливо в районі 'зовсім немає за
грози впливу віруючих па мо
лодь, і комсомольським акти
вістам можна вже й заспокої
тись? Але ж ні. Тут діють дві 
зареєстровані секти, а це — не 
«нуль». Окрім того минулого 
року двадцять сім щасливих 
батьків понесли своїх малень
ких нащадків до попа, а цього 
року — десять. Безперечно, 
більшість з них молоді батьки.

Б. КУМАНСЬКИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ІІовоархангеліськйй район.

Ці ж слона повторно у кабінеті Ак. 
сьопова. Знаючи тверду вдачу Геть
манця, («кремінь — не чоловік» — ка
зав підлеглим), Михайло Іванович не 
став вдаватися до дипломатичних ма
неврів:

— Раз надумав — діло вирішене. 
Шкода, звісно, розлучатися. Мав би 
таку владу, щоб тебе затримати — не 
пустив би. А так — ис маю права.

Зібралися за кілька днів. Урлєй- 
ка урочисто проводжала свого 
лікаря. Конячки, передчуваючи 
дорогу, весело помахували хвос
тами і дружно тягли воза з нехит
рим начинням подружжя Гетьма
нців. Обіч нього йшли медсестри, 
санітарки, чоловіки й жінки з міс
цевого колгоспу, яким довелося 
спізнати золоті руки хірурга з Ук
раїни. Багато хто плакав,

— Ну, навіщо вам їхати? — ка
зала секретар партійної організа
ції і голова сільради урлєйського 
колгоспу Ганна Якуніна, — ви 
тільки погляньте, як вас тут люб
лять І поважають. Мати такий 
авторитет і махнути на есе ру
кою, — повторяла вже з образою 
в голосі, либонь, сподіваючись на 
чудо: «Візьме лікар, та й заверне 
конячок. Мало чого з житті "Не 
трапляється».

Не завернув. Дарма, що на ду
шу мов камінь хто поклав.1 «Сан- 
тилзенти — бурчав старанно уни
каючи, одначе, жіночих поглядів».

За селом до гурту приєдналася 
дітвора. Прощання затягнулося 
на сім кілометрів. 

«Володимир Базилевськии' 
m йод 

документальна повість*

гьсп. Так інколи відповідав на розпити 
заїжджії’; інспекторів. Так воно було 
насправді.

Відгукувалися старі кадри. Ра-» 
зом з головним лікарем з Урлсй* 
ки повернулася Мірра Бахмут* 
ська. Прийшли інші.

Інвентар, устаткування -— ці 
проблеми завдавали чимало кло* 
потів, їздив в Одесу. Одинадцяті» 
разів! Переконував, наполягав« 
Звертався до знайомих викладачів 
медінституту. Йому йшли нц« 
зустріч.

Через райвійськкомат виклопо-» 
тав двох коней. Приємно була 
дізнатися, що колишній старший, 
лейтенант, а нині підполковник 
Леонід Смоляр, з яким зв’язана 
стільки спогадів -— живий і здо» 
ровий, служить у лавах Радян- 
ської Армії.

Відроджувалось підсобне гос* 
подарство. Посадили кукурудзу^ 
картоплю. Як і а Урлєйці, розвели 
свиней. Сяк-так обходилися, до-» 
лаючи матеріальні нестатки важ« 
ких повоєнних років.

У 1947 році за пропозицією 
Гетьманця колектив Добрянсько? 
лікарні зобов’язався повністю 
відновити свій медичний закладе 
тому вигляді, як до війни, і 0І1КЛЦ- 
кав на соціалістичне змагання псі 
сільські медичні дільниці України.

Діяти —• постійний девіз сіль« 
ського лікаря. Ще до війни на Сич 
нюсі почали будувати гідроелек’’

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

„Як подбаєш“
Кореспонденцію лід та

ким заголовком було на
друковано в нашій газеті 
23 липня. У ній йшла мова 
про незадовільну організа- 
цію літнього відпочинку у 
піонерському таборі Успен
ської школи Онуфріївсько- 
го району.

лк повідомила нас Марія 
Бейда, секретар РК ЛКСМУ, 
кореспонденцію обговоре
но на засіданні бюро Онуф- 
ріївського райкому комсо
молу, Наведені факти, дійс
но мали місце.

Зараз в Успенській шко
лі почала діяти третя зміна 
піонерського табору «Ор
лятко». До її відкриття ста
ранно готувались. Табір має 
тематичне оформлення, 
працює за чітким планом, 
котрим передбачено цікаві 
й змістовні заходи на ко
жей день зміни.

ЗАПИТУЄШ — 
ВІДПОВІДАЄМО

«Я маю намір збирати влас
ну бібліотеку. Тим більше, що 
и десятому класі мені необ
хідно дуже багато читати по
запрограмної літератури. Тож 
прошу вас підказати мені 
кілька адрес магазинів «Кни
га — поштою», — так пише в 
листі до нас майбутня випуск
ниця Валентина Куліба а До- 
лннської.

Валю, ми з радістю виконує
мо твоє проханий. Це дуже 
добре, що ти хочеш зібрати 
тнорн своїх улюблених авто
рів, щоб вони завжди були 
поруч з гобою. Радимо то
бі звернутись до вашого 
книжкового магазину, там 
обов’язково е відділ перед- 

ч платнях видань, де ти змо- 
. ікеш дещо придбати.

Адреси магазинів «Книга — 
поштою»: м. Москва, В-1ІЗ, 
Ленінський проспект, 88; м. Кн- 

і.Дв, вулиця Леніна, 39, № 1; 
м. Київ, вул, Чсраоноармій- 
ська, 51, 76 16; м. Київ, вул. 
Будівельників, 4, № 59; м. Ки- 
■<а. 117, вул. Лолудренка, 28,

>УТБОЛ

„ЗІРКА“ —
БУКОВИНА“ -2:1

■ -Л«М*ТЧ1 бУ’10 за®нг0 ТРЦ м’ячі. В принципі — яепо- 
І ш, Лджс відомо, гол — окраса матчу. Та треба уточ- 

нпі.к я^и,° ВІП И’РОДЖУбТЬСЯ в безкомпромісній бо- 
Голн- заб,1ті кіровоградцямн (Сак, 12-а хвилина,

ром активної створюючої роботи команди. Обидва 
м’ячі були послані у ворота з штрафного удару. Гол у 
ворота «Зірки» на 30-й хвилині заике Чистяков.

Що характерно в останньому матчі — то цс невміння 
гравців розпоряджатися м’ячем. При цьому грали так 
обидві команди. Типовий приклад: три-чотири атаки 
«Зірки» захлиналися, не доходячи до штрафного май
данчика, і вже аж за п'ятим-иіостим разом атака за
вершувалась ударом по воротах. Справа в тому, що 
у грі команди відсутня обов’язкова складова футболу: 
вміння і бажання обіграти суперника, взяти гру на се
бе. Футболісти «Зірки» и першому ж зіткненні з захнс-

ПРЕМ’ЄРИ СЕРПНЯ
З донськими козаками кіногля

дач зустрічався не раз. Фільм «ПО
ВЕРНЕННЯ НЕМАЄ» знову приво
дить нас на береги «тихого» Дону, 
в козачу станицю, знайомить з 
людьми самобутніми, з їх захоплю
ючою і важкою долею. Проблеми, 
підняті а кінокартині, теж не нові: 
війна, жінка-голова, на плечах 
якої зруйноване господарство, вдо
вині сльози і голодні діти, важке І 
спочатку щасливе кохання... Ллє 
якщо глибше подивитись, то фільм 
зовсім не про війну, не про голову 
колгоспу, а про жінку. Просту ро
сійську жінку з гордою і сильною 
душею, з мужніми селянськими 
руками, жінку, що вміє співати і 
працювати, доглядати за поранени
ми і дитиною, рятувати і пробача
ти, любити і ненавидіти. Фільм про 
кохання — чудесний дарунок долі, 
про драму кохання.

Кінострічку поставлено на студії 
«Мосфільм». Автор сценарію і ре- 
жисср-постановлик Олексій Септи
ков. В головних ролях знімались 
Нонна Мордюкова, Владислав 
Дворжецький, Ольга Прохорова, 
Тетяна Самойлова, Олексій Бата
лов та інші.

Фільм «ЮНГА ПІВНІЧНОГО 
ФЛОТУ» — про вихованців Соло- 
вецької школи юнг. В 1942 році їм 
було п’ятнадцять... Це — повість 
про тс, що привело їх у Солонець- 
ку школу юпг, про намагання хло

Па фото: кадр з кінофільму «Юн
га Північного флоту».

п'ят кккапшяидіае потрапити на 
фронт, про перше почуття, перший 
подвиг і першу перемогу в мор
ському б(ОЮ.

Поставив фільм на Центральній 
студії дитячих і юнацьких фільмів 
імені М. ґорького Володимир Ро
говий. В ньому знімались Михайло 
Кузнецов, Василь Лановий, Вале
рій Рижаков тя школярі з Москви, 
Харкова, Курська.

Про дружбу хлопчика і колиш
нього фронтовика, про зв'язок по
колінь розповідає фільм цієї ж 
студії «ПТАХИ НАД МІСТОМ». 
Його поставив Сергій Ніконенко. В 
головній ролі — колишнього фрон- 
товнка Букіна — артист Михайло 
І'лузький. Ось як він сам розпові
дає про роботу над цим фільмом:

— Вона була .для мене надзви
чайно цікавою. Цс був період вза
ємного збагачення. Буків дуже до
рогий мені. Все своє життя він від
давав людям, і фізично (він втра
тив на війні руку), і духовно. І від 
цього його серце не біднішало. І 
люди платили йому теплом. Втра
тивши сім’ю, він залишився на
одинці з собою. Тепло хлопчика, 
його довір’я і відвертість поступо
во зігрівали душу воїна. Вій став 
молодшати...

Ці фільми ви зможете перегляну
ти у серпні,

— Надмвляйге, подружзньки, •— 
казала медсестра Раїсц Фунякі- 
на, —- такого лікаря в нас не бу
ло і не буде.

Уже підвода дісталася вибалку 
і вибралася нагору, а вони все ще 
стояли на зеленому пагорбі і 
прощально махали хустками.

9.
ПОВЕРНЕННЯ. ПОПЕЛИЩЕ 

ОКУПАЦІЇ. ВІДБУДОВА. ХАЙ БУ
ДЕ СВІТЛО! ЛИСТ МІНІСТРУ. 
МІСТ ЧЕРЕЗ СУХИЙ ТАШЛИК. 
ПРОБЛЕМИ ВІДПОЧИНКУ. Ф. Д. 
ГЕТЬМАНЕЦЬ — ЗАСЛУЖЕНИЙ 
ЛІКАР УРСР. БРОШУРА ПРОФЕ
СОРА І. ДАЙЛІСА.

Весна завжди була поворотною 
віхою в його біографії. Колись у 
кінці квітня він — молодий ви
пускник медінституту, повен дерз
новениях задумів, вперше ступив 
на землю Добрянки. Почувався 
тоді в ролі першовідкривача, яко
му належало не просто відкрити 
для себе цю землю, а оселитися 
на ній, віддати життя задля її 
розвою — процвітання.

І ось тепер вдруге, уже на по
чатку квітня він в’їздив у село 
своєї молодості і жадібно роззи
рався довкола, пізнаючи і не 
пізнаючи рідні місця.

Лікарня його приголомшила. По дов
гих роках окупації важко було уявити, 
що ці обдерті, сплюндровані приміщен
ня знали колись чистоту і затишок. 
Стіни в рудих борозенках, подзьобані 
цвяхами і пакіллям, що деінде ще 
стирчали по закутках, відштовхували 
своєю неприкаяністю. Не інакше, як 
окупанти тут зупинялися на постій. 
Вибиті шиби, виламані двері, покалі
чені, а то я геть повирубувані дере
ва — це те, що відразу кидалося у ві
чі. Інфекційного корпусу, зведеного з 
такими зусиллями, віднині не існувало; 
на його місці заростало бур’янами си
ве попелище, то тут, то там валялися 
шматки цегли, довершуючи тим самим 
картині’ спустошення і запущеності.

Будиночок, в якому колись мешкали, 
німці перетворили на конюшню, тож 
мусили відразу по приїзді орудувати 
мітлою та лопатами. Домашні речі, які 
тут лишилися, зникли: їх розтяглії чи 
попалили. Втім, Фсддосій Деоміїдовнч, 
якщо й шкодував за чим, так це за 
піаніно: як не як — пам'ять молодості. 
Та воно незабаром знайшлося: його 
зберегли сусіди.

«Все треба починати з нуля», — як 
сказав би на ясі руки майстер Чепс.ть. 
Ось хто знадобився б зараз. Феодосії! 
Деоміїдовнч першого ж дня прикинув: 
головне — це будівництво нового кор
пусу. Натомість того, що згорів. Звер
нувся за допомогою до людей. Відо
мо ж бо — гуртом і батька легше би
ти. Корпус звели без жодної копійки 
державних асигнувань. Як і до війни. 
Власна зарплата? Та грець з нею. Го
ловне знайти їй розумне застосування. 
Задля загального добра можна й на 
громадських засадах попраціояати. А з 
голоду померти люди не дадуть. Та й 
підсобне ж господарство відроджує- 

тростанцію. Але завершити її так 
і не вдалось. Необхідність знову 
змусила повернутися до цієї 
проблеми. За її вирішення і взяв
ся Феодосія Деомидович. Спро
буймо уявити його у той найвід
повідальніший момент на березі 
ріки. Кряжистий, по-діловому зі
браний, ось він підходить до по
рогів, оглядає їх досвідченим, 
оком. У руках його ланцюжок із 
чимось на зразок якоря на кінці. 
Лікар замірює глибину ріки у, 
кількох місцях відразу. Жестику
лює, ділиться міркуваннями з при
сутніми. Уважно слухає, а потім з 
виглядом людини, яка прийняла 
остаточне рішення, енергійно ру
бає правицею:

— Ось тут ми й почнемо буду^ 
вати, — і показує на масивну бри
лу, що випинається з ріки.

Аби все те мало вигляд що 
переконливіший, бере уламок, 
граніту і кладе його на те місце£ 
де має відтепер розгорнутися бу
дівництво:

— Нехай оцей камінь стане по» 
чатком доброї справи.

Знаходяться скептики. В невмиру
щості цього живучого племені Гетьма
нець мав нагоду переконатися не один 
раз у своєму житті. Ось і зараз слова, 
мовлені богатирської статури чолові
ком, у смугастій тенісці, торкаються 
його слуху:

— Лому б людей лікувати ,а вік о 
електростанцію вдарився.

Гетьманець озирається, підходить 
ближче І ледь примітна усмішка тор
кається його вуст:

— В тому то й річ, що без електрики 
І лікувати не можна. Ось потрапиш до 
мене, Тсрешку Яковичу, з апендицитом 
і почну я возитися з тобою при СВІТЛІ 
гасової лампи. Що ти на цс ска
жеш, га?

Чоловік ніяково усміхнувся;
— Та я ж нічого...
— Отож бо воно і є, — каже Гетьма

нець, а псі довкола сміються.
Незабаром райвиконком виділив ліс. 

Ну, а каменю, придатного для будів
ництва, піску та глини — у Добрянці, 
Шоч греблю гати.

Промайнула весна, літо. Виросли 
перші стіни новобудови. Фахівці вста
новили генератори. Провели високо
вольтні і низьковольтні лінії. Дворян
ська гідроелектростанція, потужністю 
■15 кіловат почала діяти. В кожній хаті 
життєрадісним сміхом зайшлися лам
почки Ілліча.

Кажуть, поганий приклад — замап- 
липні), ну в хороший •— і поготів. На
слідуючи добрянців, почали приборку
вати Синюху і в Інших селах райо..у,

Неспогаданг — звістка з Ур.1₽йй». 
Писала Якуніна. Цікавилася самопо
чуттям, роботою, намірами. Чи не при
їхав би він, Фсодосій Деомидович, у 
гості.

Ще й пк би — приїхав! Та чи внпал.с 
коли за роботою? Утопій! Інша річ, 
коли б дозволили взяти шефство над 
Урлейкою, а що, як написати листа на 
Ім’я міністра охорони здоров’я УРСР 
Медвсдєва? В тому листі торкнувся 
багатьох нагальних проблем.

(Далі буде).
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НІРШХ ПРОГРАМІ 9.05 - 
Колкс^ове телебачевяя. Рей
кова гімвястява. (М). Г-.2П — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (М). 10.00 — «Зустріч в 
Коломиї». (М). 10.30 —
С. Цвейг. «Шахова новела». 
Телсяисгаиа. (М). Н.4& — Ко
пкий. (К). 12.00 — Кольорове 
ге.чебачеяня. О. Уайльд. «Іде- 
ялі.мкй чолові». Вистава. 
(К). 14.00 — Телефільм. (Кі- 
рової рад). ТА.05 — Програма 
документальних фільмів. (М).
18.25 — «В ефірі — «Моло
дість». (М). 17.® — •Чотири 
тнмнісін і собака». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 17 сепія. (Польща).
18лЮ — «Кіровоград ія и на
жнивує». (Кіровоград). 1*1.15 
— Коїьорове телебачення. 
Мультфільм.* (М). 18.25 —
«Іїодвиг». (М). 1.4.55 — Ко
льорове телебачення. Фі.пм- 
жоннерт. (М). 1'1.20 — Кольо
рове телебачення. «СРСР — 
Сомалі: міцніє дружба». (М)- 
19.45 — Художній фільм
«Юлька». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (НІ. 21.30 — 
«Пгю балет». (М), 22.50 —
Кольорове телебачення, Ти

раж «Спортлото». (М). ‘43.00
— Повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. ».05 — 
Кольорове телебаченні!. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Посини. (М). 9..10 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (.4). ІО.іЮ — «Зустріч ж 
Ко.іоміцг. І.му. 10:30 —
С. Цвейг. «Шахова новела*». 
Тслевнстава. (М), 11/45 — Но
вини. (К). 12.00 — Кольорове 
телебачення. О. Уайяьд. «ізв
альний чо. «вік*. Вистава. 
(К). Н.05 — Телефільм. (Kt- 
ровоград). 17.00 — «На голов
нях ишпрг.мках п’ятирічки». 
(Ворошиловгрім). 17.15 —
«Екран молодих». (К). Х#0 — 
Реклама. оголошення.. (К). 
18.30 — Фільм-кониерт.
• Дружба». (К). Uf.no — 
Програма «Вісті». (К). 19Ш0
— Камерний концерт. {Хар
ків). *20.00 — Тележурнал
«Старт». (К). 20.4-5 Кольо
рове телебачення. «На добра
ніч. діти?» (К). 2l.no — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
«На ланах республіки». (К). 
21.36 — Художній фільм «Рої- 
в'яіка». (К). 22.50 — Вечір
ні »оші№. (К).

.СЕРЕДИ
II Г. ₽ ш А ПРО! Рд М А. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.S0 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіттонодо- 
рожей». (М). Ю.30 — «Юлі.- 
ка». Художній фільм. (М). 
11.15 — Новими. (К). 12.00 — 
«Колос і вогонь». (К). ІЇ.ЗО — 
«Нотка. Ромашка і Самороб
ній». (Одеса). 16.ОТ — «Шахо
ва іняо.-а». (М). 10.30 — «На-

ука сьогодні». (М). 17.00 —
«Чигиря танкісти і собака». 
Телевізійний бата і осе рій ний 
художній фільм. їм серія. 
(Польща). 18.00 — «День та 
днем». (Кіровоград). IS.15 — 
«Горде ім’я — будівельник*, 
(Кіровоград,). 1&3Q — Тнор- 
чість пародій світу. (М). іо.оо 
• Програма «Вісті». (К). 19.80 
*•■ Кольорове телебачення. 
Чемпіонат €РС|> з футболу. 
«Динамо» (К) — «Динамо» 
(М). (Київ). 21.15 — Пртэграма 
«Час». (М). 21.45 —• Наші гос
ті — артисти Львівською те
атру опери та балету Імені 
1. Франка. (К). 22.30 -- (дор
учена програма. Першість 
< РСР а футболу. (К). По за
кінченні — вечірні МОВНИК. ( К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.1)5 - 
Кольорове телебачення. Ран
кам гімнастика. (-М). 9.20 — 
Новими, («і). 9.30 - Кольоро- 

.ае телебачення. «Клуб кіно- 
іюаорожтгіЬ. (М). іО.Зп — 
«Юлька». Художній фільм. 
(М). 11.45 — Новини. (К). !2.іИІ
— «Колос І погонь». (К). 12.30
— Для школярів. «Нотка. Ро
машка і < аморобкіп». (Оде
са).^ 10.40 — Концерт. (Лі,пін). 
17.15 — До Дцц залізничника. 
■Карпатами йдуть пойди*». 
(Ужгород). (7.30 — «Екран 
молодих». (Дніпропетровськ). 
L9.C0 — Реклама, оголошень'.!. 
(К). 18.15 — «Поезія». Шан
дор Петефі. ( К ). IS.30 — Для 
дітей. Ляльковий телефільм 
«Диво-гарбул». (К). 19.00 —
Телевізійний документальной 
фільм «Расул Гамзатов». (М). 
19.3'1— « Ви нам писали*. (КІ. 
29.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.15 — Програма «Час». 
(М). 2І.З(| — «Жнива — удар
ний фрОИТ». «СІЛІ.СЬкОГОСНО- 
Лфсакпй тиждень». (К). 21.45 

— «Обличчя друзів», (М). 
22.3'1 — Кольорово іе.'іебії'їС'Н- 
іія. «Російський романс». (М). 
23.00 — Новини. (ЛІ).

ЧЕПІІЗБ Р
ПЕРША ГІРШ РАМА. 9.05 — 

Ко.тьороие телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Повним. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Тиорчіем» 
ЮНИХ». (М). ю.00 — Кольоро
ве телебачення. «Вогнище». 
(М). 1(1.30 — «сільські зустрі
чі». (М). 11.1:0 — «Творчість 
народів світу». (М). 16.00 —
«Винахідник». Тележурнал. 
(М). 10.30 — «у світі книг». 
(М). 17.011 — «Чотири танкіс
ти і собака». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
19 серій. (Польща). 18.00 — 
«У побут — радянські обрн- 
дн». (Кіровоград). 13.15 — «КІ- 
ровоградіцииа жнивує», «Ко
муністи — організатори .зма
гання». Виступ першого сек
ретаря Доброве.тичківсьхого 
райкому партії тоа, Моачана 
А. М. (Кіровоград), і.“.ЗО — 
«П'ятиріч»^ — достроково». 
Всесоюзний репортаж. (М). 
19.00— Програма «Вісті». (КІ.
19.25 — На запитання телегля
дачів відповідає члеи-корес- 
пондент .-Мі СРСР В. Г. Афа- 
нагьєе. (М). 19.55 — Художній 
фільм «Старовинний воде
віль». (М). 21.00 - Програми 
«Час». (ІМ). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Заключний 
концерт фестивалю мистецтв 
«білі ночі». (Ленінград). 23.10 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9-.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —

Новніїн. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. «Вогнище». 
(М). ІО.ЗО' — «Сільські зустрі
чі». (,‘Л). 11.00 — «Творчість
народів світу». (М). 10.40 —
«Пр.чвофллнгош колективи 
республіки»-. (Львів). 17.10 — 
Філпм-коиисрт.. «Ритми рідно
го краю». (К). 17.40 — «Пере
довий досвід — всім». (Ло- 
иеньк). 18.00 — «Портрет мит
ця». (Дніпропетровськ). 18.30 
— «Дороги чекає дисципліно» 
явних». (К). 19.00 - К. Сен-
Сане. Другий концерт для 
фортепіано л оркестром. (М).
19.25 — «Жнивам — ударний 
фронт». (Дніпропетровськ)'. 
ІР.СР — д. Мйядйппок. «Три
бунал». Вистава. (К). В пе
рерві — «На добраніч, дітиі». 
(К), Програма «Час». (М). 
По закінченні — «11« ланах 
республікн». Вечірні нови
ни. (К).

пйтніш# |І
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -- 

Кольорові: телебачення. Ган
кова гімнастика. (М). 0.20 — 
Новини. (.М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (М). 
іи.ип — Кольорояс телебачен
ня. Художній фільм «Старо
винний водевіль». (М). 11.05
— «Бесіди про спорт». (-М).
11.35 — Новини. (К)- “
Докумеїітяльнпй телефільм 
«Вони вступили в безсмер
тя». (К). 12.05 — Художній
фільм «Ро.іи’язка». (К). 15.00
— «Чотири танкісти і собака». 
Телевізійний багатосерійний

художній фільм. 20 серія, 
(Польща). іх.СЦ) — «Кірево- 
градщннн жнивує». (Кіуог.и, 
град). 18.15 — До Дня »«№';» 
ніічнина. (Кіровоград). 18.25 
«Світ соціалізму». (М|*. 18.55 
Кольоцоне телебачення. Чем* 
ПІонат СІ'С-Р з ніниога спорту, 
(М). ШДІі — Кольорове теле* 
бачення*. Крпцсрг радянсько* 
ніспі. (М). 19.45 — «БАМ -и
траса мужності». Теленарис, 
(М). 211. (5 —• Телевізійний теє 
аїр мініатюр «Налолонину 
серйозно;». (Лі). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.10 — Ко
льорове телебачення. 8-й фес
тиваль солдатської пісні в 
м. Колоибжсзі. (Полі.щаЕ 
22.35 — Кольоропе телебачен
ня. Чемпіона г СРСР з. кін на
го спорту. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГ/Ч ПРОГРАМА. II.35 — 
Новннн. (К). 11.50— Докумен
тальний телефільм «Вони 
вступили в безсмертя». (К). 
12.05 — Художній фільм «Роз
в'язка». (К). 16.59 — Наша
афіша. (К). 10.55 — «Сільські 
обрії». (Харків).
«Осгріп здоров'я». (ЗаіиЖ^і- 
жя). 18.00 — «Книжкова поли
ця». ( К>. 18.30 — Концерт май
стрів мястеців Молдавії. (К). 
19.00 — Програма « Вісті»,
(К). 19.15 — «Жнива — удар
ний фронт». (Херсон). 19.45 —< 
«Для тих, хто в полі». Кон
церт. (К). 20.15 — «ІІн добра
ніч. діти!». (К). 21.(10 — Про
грама «Чае». (М). 21.30 — «На 
ланах республіки». (К). 21.35 
— Художній фільм «День І 
все життя». (К). 22.45 — .Ве
чірні новини. (К).

июпз
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1974-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ЇИГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

Училище готує кваліфікованих 
робітників для промислових під
приємств, вугільних шахт і розрізів 
міста і області з числа юнаків і дів
чат, які мають середню освіту, а 
також молоді, демобілізованої з 
лм Радянської Армії — із стро
ком невчення — 1—1,5 року, а з 
освіюю за 8—-9 класів у віці 15 ро
ків з строком навчання — 2 роки.

Прийом проводиться з таких про- 
фесіи:

іл середньою освітою: прохідне:^ 
вугільним шахт, мкигииісти електро
возів. с.іюсарі-ремонтчшки, м.ніш- 
ністи гірп.пчо-ірапспортп;іх матий і 
механізмів, ток.'ірі по металу, влдії- 
автослюсарі. продавці продовольчих 
товарів, продавці промислових то
варів (1 рік вавчаїшя). слюсарі-ін- 
струмеигальники. слюсарі по скла
данню мегалокоігструкдій. слюсарі- 
ремонтлпки. електрослюсар! підзем
них робіт широкого нрофілю (1.5 
року):

з освітою за 8—9 класів: електро
монтери по ремонту і монтажу про
мислового електрообладнання, слю
сарі по ремонту металокопструкціА 
і «ромкелового обладнання, токарі 
іо металу, слюсярі-іистручеиталь- 

ш.’кк. cJиecap!.-gзr^^pe^юятaвмl (2 
роки навчання).

Учням гірничих професій і? серед
ньою освітою виплачується стипен
дія у розмірі 37 карбованців на мі* 
сяш». учням із середньою освітою, 
’■■кі навчаються за спепіа.іьчостями 
металістів і продавців виплачується 
стипендія в розмірі 30 карбованців. 
Учням з восьмирічною освітою ви- 
плячуєтьСя стнпелдііг у розмірі 23 
к.-ірбованці 50 копійок.

Учні пгіх спецій іьностей при проход
женні актикної виробничої практики на 
підяриєиства.х одержують додатково до 
стипендії 33,3 процента від наробленої 
суми 5'чііі, які навчвіоться ііц «підмін
но». пдсржуюіь підвищену стипендію на 
25 процентів, и які ганчаютьсії на »доб
ре» — на 15 процентів.

II, що гостра потребують житло, яя- 
бегоеяуюіься гуртожмтвои.

Учні, як! мають середню освіту, мо
жу іь продовжувані венчания на вечір
ньому нідділениі індустріального техні
куму і фіііалу Дніпропетровського гір
ничою інспнугу н міст) ОаеясандрП.

Відмінникам надається право 
вступі' у аузя поза конкурсом.

З.тяпі: про прийом до учнлипіа 
подаються на ім’я директора із за- 
зиачепня.м обртпої с.'іепіа.іЬиосіі. 
До заяви додаються: атестат, сві
доцтво про освіту, свілоціво про 
народження, довідка з місця про
живания, характеристика зі школи, 
п’ять фотокарток (3X4 см.).

Прийом заяв в училище провади
ться з 1 березня 197*1 р.

Приймальна комісія по підбору 
працює з 23 до 28 серпня 1974 року. 
Початок занять з І вересня 1974 
року.

Адреса училиша: 317921. хь Олек
сандрія. плота Кірова, № 18. Тех
нічне учнлшпе № 3. Телефон: 
37-4-03.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
траяторист-мапіиніст широкого профілю ііі стро

ком навчання — 2 роки) нриймаютьен юнаки і дівча
та віком від 15 років з оезігою за 8-Ю класів;

тракторист 3-ю класу (строк плччання — 1 ріні 
ириймаються юнаки і дівчата від 16 років.

Для дечобснзоваїніх з лив Радянської Армії та 
осіб, то мають освіту за 10 класів, строк Наїїчаппя ■ - 
8 місяців ?л спеціячьностями: водій-слюсар, гракто- 
рист-маиіиніст 3-го класу. Стипендія для них - - 85 
^аі.і'озапців на місяць.

При училящї організовано консультпупкг Устіїнів- 
ської заочної середньої школи, де учні можуть вчи
тись заочно в 9. 10 і II класах загальаоосві іпіл і
ніколи.

Для вступу в училище необхідно подати доксцеп- 
ти: свідоцтво про народження або паспорт, свідоцтво 
про освіту, характеристику ..зі школи, дозілку кр > 
етап здоров’я та довідку з місця проживання, 4 фо- 
токардкп розміром 3X4 см.

ДНІПРОРУДИЕНСЬКИЯ
ПРІІИЧИЛ ТЕХНІКУМ

Ого.! ОIII4 4.

Прийом учні»

ва 1974—75 навчальний рік

за такими спеціальностями:

підземні розробки рудних 
? нерудних родонит: гірни
ча електромеханіка? будів
ництво гірничих підпри
ємств; технічна експлуа га
ві*» будов; промислове і 
громадське будівництво.

До технікуму приймлю- 
ться юнаки з освітою 8 10 
класів.

Вступні екзамени прова
дяться па загальних підете- 

X.
Всі учні забезпечуються 

віюрял кованим гуртожит
ком і стипендією.

Адреса технікуму: Запо
різька область, м. Дніпро- 
рудие, гірничий технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Дніпропетровське технічне училище N9 7

Оголошує прийом учнів
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:

На базі 10 класів: складачів ручного 
набору, складачів складальних рядко
відливних машин, друкарів високого 
друку.

На базі 8 класів: палітурників.
Строк навчання — 2 роки.
Для вступу в училище потрібно пода

ти такі документи в друкарню за місцем 
проживання:

Заяву про прийом із зазначенням про
фесії, документ про освіту, СВІДОЦТВО 
про народження, довідку з місця про
живання, характеристику, 4 фотокартки 
(розмір 3X4 см), медичну довідку 
(форма № 286).

Вступники пред’являють особисто: 
паспорт, приписне свідоцтво (особи при
зовного віку), військовий квиток (вій
ськовозобов’язані запасу).

Наша адреса і телефони
Газета міхоаить 

у вівторок четвер, 
суботу.

356050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луиачарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тв відділу 
комсомольського життя — 2-45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій-

Прийом документів до 20 серпня.
Особи, що подали заяву про прийом 

в училище, проходять обоє язкозо ме
дичний огляд для визначення придат
ності за станом здоров’я і фізичному 
розвитку для роботи по обраній про
фесії.

Учні забезпечуються стипендією в 
розмірі 30 карбованців. Хто мас відлун
ні оцінки з усіх предметів, розмір сти
пендії збільшується на 25 процентів. 
Учням на базі 8 класів — стипендія 18 
карбованців.

Всім учням виплачується 33,3 процен
та за роботи, виконані ними в процесі 
виробничого незнання.

В училищі є гуртожиток і їдальня. По
чаток занять з 1 вересня.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ~ 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ. г. Ккропоград

Друкарніт ім Г. М. Димитрова 
обнасиото управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
L4 ІГїг»лм«г et «і П «>Т?П ГпІМиїб 9

Зараховані до училища .забезпечуються безкоштов
ним харчуванням, стпііеидіею в розмірі 10 карбован
ців па місяць, (сімейні — 20 карбованців на місяпсіі.. 
спецодягом, постільною білизною та гуріфкнтком.

Документи приймаюгься щодня. Початок занять я 
І пересип 197'1 року.’

Адреса упитчіца: 317735. с. Інгульське, Устииіясьяо- 
го району. Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Н9 44

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів на навчання 

з спеціальностей:
токярч-уиіяерсала і фрезерувальннка-уиіоерсалз 

з право** роботи на верстатах з програмним управ
лінням.

Строк чаачання від 1 року до 3 років.
Учні, що закінчили 8 класів, приймаються на три

річний строк навчання. Після закінчення набуваюіь 
спеціальність і середню осаіту.

Всі учні забезпечуються стипендією і одержують 
одну третину сум, зароблених в процесі виробничої 
Практики.

Іногороднім юнакам і дівчатам на час навчанні 
оформляється прописка у родичів І знайомих. Після 
закінчення училища іногороднім учням надається 
гуртожиток по місцю роботи.

Випускники ПГУ при вступі до еузу і технікуму па» 
своїй спеціальності користуються правом зарахув<зп- 
ня в першу чергу.

Печаток занять 1 вересня.
Адреса училища: 197022, Ленінград, П. С., наб. Р’” 

ми Карповки, б. 9,11.
— ___ П___________
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