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ЗА РОКИ ДЕВ'ЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ ПОТУЖ
НІСТЬ’ САГЛПДАЦЬКОЇ ПТАХОФАБРИКИ, 
ЩО В УСТИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ, БУЛО НА
МІЧЕНО ДОВЕСТИ ДО ОДНОГО МІЛЬЙОНА 
КАЧОК НА РІК. ТА ВЖЕ МИНУЛОГО РОКУ 
ТРУДІВНИКИ ЦЬОГО СУЧАСНОГО ПІД
ПРИЄМСТВА РАПОРТУВАЛИ: ВИРОЩЕНО 
1370 ТИСЯЧ ШТУК КАЧОК. . НА БАГАТЬОХ 
ВАЖЛИВИХ ДІЛЯНКАХ ПТАХОФАБРИКИ 
УДАРНО ТРУДЯТЬСЯ КОМСОМОЛЬЦІ І МО-

ЛОДЬ. як ОДНОГО З КРАЩИХ КОРМОВО- 
ЗІВ'ЗНЛЮТЬ НА ПІДПРИЄМСТВ! КОМСО
МОЛЬЦЯ МИКОЛУ БУДНИКА, СЕРЕД ЕЛЕК
ТРИКІВ — КАНДИДАТА В ЧЛЕНИ К11РС 
ГРИГОРІЯ ШЕПЕЛЯ- ДОБРЕ ПРАЦЮЮ! Б У 
ЦІ ДНІ ПТАХАРКИ ОЛЬГА РПЗИНКОВА ПА- 
РАСКОВІЯ ГАВРИЛЮК. ВАЛЕНТИНА АВРА
МЕНКО, ЛЮДМИЛА НАГРІВАЛЬНА. ЯКІ 
ОЧОЛЮЮТЬ СОЦІАЛІСТИЧНЕ -ІАМАННЯ 
СЕРЕД МОЛОДІ. ДІВЧАТА ДОГЛЯДАЮТЬ

ПО 18—19 ТИСЯЧ КАЧОК 1 ДОБИВАЮТЬСЯ 
ЩОДОБОВОГО ПРИРОСТУ ЖИВОЇ ВАГИ 
ВІД КОЖНОЇ НА 35-40 ГРАМІВ.

НА ФОТО ВГОРІ (ЗЛІВА НАПРАВО): О. РИ- 
ЗИНКОВА, П. ГАВРИЛЮК. В. АВРАМЕНКО, 
Л. НАГРІВАЛЬНА; ЛІВОРУЧ: ЛІТНІЙ В1Д- 
ГОДІВЕЛЬННГІ ТАБІР САГАЙДАЦЬКОї 
ПТАХОФАБРИКИ.
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За сім місяців надоїли на кожну ко
рову кілограмів молока:

Валентина СЛАВЕТИНСЬКА -- кол
госп «Дружба? Новоукраїнеького ра
йону — 3026;

Ольга КОЗАЧЕНКО — Несватків* 
ськпн відділок радгоспу Другого імені 
Петровського цукрокомбіиату Олексап- 
арійського району — 2931;

Ніна ЗГРИВЕЦЬ — радгосп Репро
дуктор» Кіровоградського району — 
2724;

Марія Д31НА — колгосп імені XXII 
з’їзду КПРС ДоСіровсличківського райо
ну -- 2705;

Лідія ЩЕРБИНА — обласна сільсь

ТРИТИСЯЧНИМ
КІИШГРЯДЩИНИ

когосподарська дослідна станція — 
2698;

Світлана ГРИГОР — колгосп імені 
Леніна Долипського району — 2645;

Валентина ЧОРНА — колгосп імені 
Ульянова Олександрійського району 
2597;

Надія ГОВОРУН — колгосп імені 
Ульянова і оловаііівського району — 
2588;

Єлизавета КОЗАР — колгосп «Друж
ба» Онуфріївського району — 2530;

Надія ТРЕТЯКОВА — колгосп «Пер
ше травня» Маловисківського району 
— 2506.

&

ЮКМ

КД II?».
З БАТЬКОМ

О АДІСНО бачити па жнивному 
* полі батька з синами. Хлопці 
сідають за штурвал комбайна і гор
ді з того, що причетні до хлібороб
ського роду. Батькова професія для 
них найближча, і вони намагають
ся успадкувати її якнайшвидше.

11а цьогорічних жнивах біля збираль
них агрегатів працювало чи не найбіль
ше молоді. Досвідчений комбайнер Г. Л. 
Новиков взяв до себе помічником сина 
Михайла. Навчив його косиги, обмоло
чувати валки. ’ 1 п напружені дні жнив 
Михайло міг працювати самостійно. Не 
натішиться своїм сином Сергієм і Ми-

хайло Гаврилович Лойтр. Під час косо- 
піші хліба сімейним екіпаж клав у пал
ки щозміни більше 50 гектарів пшениці.

Висока цифра в комбайнера 
Сергія Васильовича Пуздерка — 
він намолотив 9998 центнерів зер
на, а під час косовиці хлібів поклав 
валки на 319 гектарах. Коли його 
вітали з успіхом, він щасливо поди
вився на свого помічника — доньку 
О. по:

— Це ми вдвох з нею!
Питанню наставництва в нашому 

колгоспі приділяється велика ува-

га. Про це дбає правління колгос
пу, партійна і комсомольська орга
нізації. Ветсранп села, передовики 
виробництва щиро беруться вчити 
молодь. Віддача тут чимала — в 
колгоспі з'являються нові імена 
хліборобів, які з своєю любов’ю до 
землі теж вийдуть на постамент 
слави.

М. ТКАЧЕНКО, 
голова колгоспу імені Шевчен
ка Новомиргородського району.

воєнній на
НЕ ЗАСПОКОЮЄТЬСЯ

Ханой. як повідомляє 
Агентство преси Визволення, 
сайгопська вояччина за остан
ні дні розширила масштаби 
воєнних операцій проти ви
зволених районів. У комюніке, 

опублікованому тут представ
ником МЗС І’ II В. говориться, 
ідо в період з II по 15 серпня 

сйАгонські війська більш як 

250 разів вторгались у визво
лені райони, а літаки сайгои- 
ської авіації багато разів 
бомбардували і обстріл шпали 
населені пункти, розташовані 
і: зоні контролю ТРУ РИВ.

НА ВУЛИЦІ —
ДЕМОНСТРАНТИ

ІОКЮ. План осінніх висту
пів проти зростання цін у кра
їні і на захист- життєвого рів
ня трудящих розробило ке

рівництво генеральної ради 
профспілок Японії — най
більшого профспілкового об’
єднання країни, яке об'єднує 
у своїх рядах понад 4200 ти
сяч чоловік, — профспілки ма
ють намір вимагати від уряду 
вжиття ефективних заходів 
проти зростання ній у країні 
і заходів для поліишеича ста
новища трудящих і пенсіоне
рів.

НА ПОКРИТТЯ
ЗБИТКІВ

ДАККА. Уряд Народної 
Республіки Бангладеш виді
лив близько 290 мли. така на 
здійснення спеціальної про
грами сільськогосподарського 
розвитку для відшкодування 
збитків, заподіяних повіддю.

(ТАРС).

Вітчизні—наш 
ударний труд!

а ім’ям 
комуністичного

Багато хорошого можно 
сказати про комсомольців 
цеху № 2 Кіровоградського 
заводу тракторних гідроаг
регатів. Колектив цеху —■» 
ударник комуністичної пра
ці. Тут виготовлено понад
планової продукції на 186 
тисяч карбованців, внесено 
ЗО раціоналізаторських 
пропозицій, від яких одер
жано економії на 71 тися
чу карбованців.

А за заводською прохід
ною — теж спільні інтере
си. На будівництві піонер
ського табору заводу від
працьовано 2135 годин.

Л. ГУТОВСБКА, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому-
пара».

Собівартість 
знижена?

Ремонт житла залізнич
ників, приміщень служб 
залізниці — все це покла
дається на комсомольсько- 
молодіжну бригаду Зна- 
м’янської дистанції ЦИВІЛЬ- 
них споруд. Віктор Да- 
настіснко, бригадир, сам 
працює по-ударному, за 
його прикладом трудяться 
його товариші. Хлопці 
понад виробничий план ви
конали об'єм робіт на суму. 
500 карбованців. Члени ко
лективу за цей період до
билися зниження собівар
тості робіт на 0,2 процента«

О. ЦИМА, 
інструктор Знам’янсько* 
іо МК ЛКСМУо
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Комітет комсомолу це
ху N3 3 Кіровоградського 
ааводу радіовиробів і йо
го секретар Людмила Мо
лодченко зараз уважно 
придивляються до своїх 
активістів. Найбільш «пер
спективним» допомага
ють повніше розкритися 
у громадській роботі. Ад
же незабаром у цехової 
КОМСОМОЛІ! звітно-вибор
ні збори.

^..Комсомолка Ольга 
какова увагу до себе при- 

----------------—--------------------

вернула давно. Дівчина 
не відбувалася формаль
ним виконанням дору
чень, а прагнула кожну 
справу повести цікаво і з 
користю. Доручили їй ор
ганізувати культпохід у 
своїй групі. Вона не об
межилася тільки тим, що 
запросила хлопців і дів
чат подивитись художній 
фільм «Океан», а ще й 
розробила план запально
го диспуту. Побачивши, 
що з нею не заскучаєш,

------ „ V ОЛ ОД И И КОМ У Н Л Р"-------------------—-—

ДО ЗВІТІВ І ВИБОРІВ У КОМСОМОЛІ
Майбутні ивітио-виборні

збори цікавлять на заводі 
всіх. Міцна комсомолів — мі
цне виробництво. Тому Т. І. 
і аврилюк — нарторт цеху. 
А. К. Гавриш — начальник 
цеху, В. Д. < іруимнкова — ін
женер но підготовці кадрів — 
найсум.тінніші лектор,и на се
мінарах комсомольського ак
тиву.

Часто приходять па за
вод працівники Кіров- 
ського райкому комсомо
лу. Вони не стільки по
чесні гості на зборах, су- 
ботниках, 
скільки

на-

її

та штрихом вима-

потяглися до Ольги 
віть з інших бригад.
«Буде з 

комсорг, — 
Молодченко, 
покувати 
виборах».

Штрих . __ ___
льовуеться орієнтовний склад 
майбутнього активу... Дехю 
вже вдруге, втретє очо піп. 
свої групи, чи комсомольське 
бюро. Значить, поїш стати 
справжніми організаторами, 
виправдали почесну роль 
ватажки комс.омолії. У цехо
вому комітеті ВЛКСМ це 
тільки вітають. Адже всі за
цікавлені, щоб плинність 
комсомольських кадрів змен- 

ДІВЧИНИ труп* 
думає Людмила 
- Треба запро
са идидатуру їм

шувз іася. щоб зростав їх 
досвід, кваліфікацій.

А ті, кого буде обрано 
вперше?.. Ні, вони не за
лишаться один на один з 
новими обовязками.
Представники цехового 
бюро допомагають новач
кам. Розповідають, як 
краще скласти план ро
боти комсомольської гру
пи, як добитися його ви
конання. Роз’яснюють, 
спрямовують, допомага
ють виправляти помилки... 
А це потрібно робити 
вміло, щоб не образити 
людину. І комсомольське 
бюро цеху проявляє тут 
не тільки велику турботу, 
а й велику тактовність.

, семінарах,
їх безпосередні 

учасники. Ось нещодавно 
перший секретар райко
му Яків Бондар виступив 
т^т із порадами, як кра- 

ше провести звітно-ви
борні. Людмила Молод
ченко слухала його роз
повідь уважно. А опісля 
до загального зошита ля
гли чіткі рядки: «Треба 
буде завести спеціальну 
книгу для зауважень і 
пропозицій, хай усі наші 
недоліки будуть на виду. 
Організувати виступ На
талії Тараненко. її досвід 
групкомсорга повинен 
допомагати іншим. Зроби
ти есе негайно, бо «зав
тра» для нас починається 
сьогодні».

В. ГРИЦЕЛЬ, 
спецкор «Молодою 
комунара».

?

До 30-річчя соціалістичної революції в Болгарії

------------Технічна Творчість Молодих -------------

РОСТЕ ФОНД ЕКОНОМІЇ
ЦК ЛКСМ України та президія Української 

республіканської ради ВТВР присвоїли почесне 
звання «Кращий молодий раціоналізатор Ук
раїни» групі молодих винахідників та раціоналі
заторів.

Почесне знання присвоєно с.ііосарсві-ііістру- 
меитальшіку з Сві гловодська Євгену Михайли
ченку, Володимиру Кальчспку з Кіровоградської 
телефонно-телеграфної станції.

Звання < Кращий молодий раціоналізатор Ук
раїни» також одержали інженер відділу голов
ного металурга заводу «Нерпова зірка» Микола 
Жосаи та молодий інжеяер-техполог з міста Кі
ровограда Микола Везлатний.

а. КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер облради ВТВР.

З допомогою СР(Т і 
Угорщини п Болгарії бу
дується новий завод по ви
робництву кальцішояаКбї 
соди в Девпі, річна по
тужність якого складати
ме 1200 тисяч тонн. За 
обсягом продукції цс бу
де найкрупніший к Європі 
і третій у світі завод. 
Болгарська хімічна про
мисловість н змозі задо
вольнити не лите потреби 
країни, її продукція ек
спортується к більш ніж 
.40 країн.

Ііа фото: молоді буді
вельники бригади імені 
Днміїтра Стойлова на бу
дівництві гіганта в Денні. 
Фото В. ІОСКЕСЕЛ1ЄВА.

АіЄПТСТВО «Софія-прес».

землі», відомо, що там
ЯК ГОр- 

довгнх пере
від царських 
дошукувались 
булаві нського 

зустрівся в 
степу із ро- 
рудознавцем 

Капусті ним і 
йому розшу-

І
1

НА ПОЛИЦЯХ бібліотек та магазинів 
з’явилася нова книга нашого земляка, 

письменника Павла Байдебури «Іскри гні
ву» (К-, видавництво «Радянський письмен
ник»), У ній лдіі повісті — перша, одно
йменна з назвою книги, друга — «Фортеця ».

До історичних тем Павло Андрійович звертає
ться досить часто. Пригадуємо його оиовідаїїн-.і 
«Універсал гетьмана Богдана», «Гобелен», иовісг» 
«Вогонь землі». Продовженням останньої і є но
ва книга. Центральним героєм обох вміщених у 
ній повістей, як і «Вогіпо землі», є Гордій Голо
ватий, запорізький козак, учасник повстати! під 
керівництвом Кіндрата Будавіиа.

Всім, хто читає «Вогонь 
розповідається, 
дій, після 
ховувань 
слуг, що 
учасників 
повстання, 
донецькому 
сіиськп.м 
Григорієм 
допомагає 
кувати поклади кам'яно
го вугілля. Коли експсдн- 
ці:і успішно завершилася 
і Kanye тій мусив поперіа- 
тпся до Петербурга звітувати берг-колегії, він про
понує Гордієві їхати з ним, бо поніїзовець виявився 
досить кмітливим у гірничій справі. Але у Голо
ва гого інші наміри. Він хоче добратися па право
бережну Україну, де течуть С инюха і Я грань 
(родом він і і хутірця Рубайки побіля Синюхи), і 
там, зібравши ватагу хлзпціє-побратимів, «...ко
лошкати магнатів Конеипольських. Потоцьких...»

Та перед тим. як розпрощатися із Дико- 
пі.т.тям, Гордій вирішна відшукати тих, хго 
пронесе далі іскри народного гніву, хто про
довжить справу була вінців у боротьбі про
ти гнобителів. Гордій зустрічається і і свої
ми колишніми побратимачії і перекопує
ться, що в багатьох із ініх вже згас дух 
боротьби. Однії, як Пилин Стонога, сам 
визискує, селян, втікачів із Росії. Тпміш 
Тесля разом із своєю сім’єю покріпаченнй, 
інший стаз ремісішком-гопчарем. Продов
жують тепер «святе ДІЛО ' «робітні ЛЮДИ’— 
трудівники із солеварень Григорій ІІІагрін, 
Яким Куцевнч та інші. Воііи разом із Гор
дієм Головатим і стали на чолі повстанця 
в Бахмуті, ,

«Фортеця» — розповідь про будівництво 
укріплення на березі Азовського моря біля 
річки Кальміус. За цю справу взялися ко
зацькі старшини із О.тешківської січі. Вра
ховуючи великий досвід Головатого, знан
ня місцевості, людей, вони і залучали й<и > 
до участі в будівництві.

Головаїнй погодився на цю справу не лише чо
му, иіо фортеця повинна захищати землі України 

КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

ВОЛЕЛЮБСТВО,
БРАТЕРСТВО

та Росії від наскоків кримських таїар, Вій soin, 
щоб при ній знайшовсь притулок робітникам, вті
качам від поміщиків — всім тим, хто тікав у «Ди
ке поле у пошуках волі.

Ллє полковник Балнга. суддя < ворожук, пино- 
шують зовсім інші плани. Вони пильнують, де б 
заснувати на родючій землі цього краю свої ху
тори, як закріпачити тих, хто будує фортецю. 
Балнга і ( .орожук дуже швидко інаходвть 
спільну мову із поміщиком Сиїїьі.ом і підступи«, 
серед ночі, дозволяють йому забрані _ втікачів Із 
його маєтку і везти їх назад. Ви піо.іяє цих 
бранців загін, яким керують Ніагрій і Головиній.

Повісті із нової книги Павла Байдебури 
цінні тим, що в них 
позицій, зображено 

правильно, з класових’ 
події першої половини 
XVIII століття на 
півдні правобережий! 
України.

Козацький полков
ник Балнга говорив 
що «...у нас, па Укра 
їиі, завжди було бра 
перство, спільиісіь 
усіх...» Але Головатий 
добре розуміє, ЩО це 
лише оманливі сло

на. Балнга і Сторожуй своїми поглядами і 
вчинками нічим не відрізняються ВІД усіх , 
інших російських, українських та польських 
землевласників.

До речі, і татар автор поіаіуь не як однорідну 
масу. Разом із багаїнмп мурзами та беями в на
скоках на Україну брали участь і бідні, які йшли 
сюди з принуки своїх господарів і які нерідко 
ставе їм однодумцями наіібіднішнх верств котац 
цтва. Саме такими в книзі зображені юнак-та- 
іарчук Закір-За.хар, що осів на українській землі, 
без'язикий Гасан, який ще в Кафі був навмисне ска
лічений і переданий кримським вельможею росій
ському полковнику Шпд.’.омському як мовчазний 
слуга-раб, а насправді, як шпигун. Гасан згодом 
стає на бік Головатого і ного побратимі».

Обидві повісті мають досить цікавий та дина
мічний сюжет. І читаються з великим' інтересом. 
Сприяє ньому І іе, ЩО, Х.ОЧ йдеться у повістях про 
події двохсотлітньої давнини, але мова героїв, 
як і авторський текст, не перевантажені невжіїв- 
ними і ча іо (розумілими тепер архаїзмами, чим 
хибують інколи авіори романів та позісіеіі з ці
єї тематики.

Цікавими r повістях є й образи Хрксті 
хороброї —дізчшш-бунтарки, народного ліго, 
р.иеця Щербини, хлопчини-енпшка Санька 
та інших.

Книга - Іскри гніву >, яка показує спіль
ність класових інтересів пригноблюваних 
народів різних національностей нашої краї
ни в далекому минулому, їх споконвічну 
дружбу, безсумнівно полюбиться широкому 
колу читачів. Іван ЧЕРКАЩЕНКО, 

член обласного літоб'єднання.
і Іовоархг.шсльсьі.пн район.

— «пригода ; шш> ■■■■ ■'■"■

NÂ ВАРТУ МАЛЕЧІ І «ПАТРІАРХА»
КОЖНИМ ЦОКОМ ростуть міста і 
села, будуються гігантські підпри

ємства, прокладаються нові дороги. Та 
Із зменшенням сільськогосподарських 
.угідь країна не може отримувати мен
ше хліба й інших сільськогосподар
ських продуктів. Тобто, кожен гектар 
повинен давати більше й більше користі. 
На цій думці акцентує увагу автор стат
ті, і ще більше відчуваєш відповідаль
ність за завтрашню долю навколишньої 
природи, загострюється почуття моло
дого господаря землі.

Автор статті своєчасно і правильно звертав 
увагу читачів газети па те, що зелені насад
ження і лісп допомагають людям зберегти 
землю від ерозії, постачають всьому живому 
кисет. 1 поглинають вуглекислий газ, ста
ють охоронцями води. Воші, як писан А. II. 
’Іе.сов, навчають людей роїумітн прекрасне. 
В них оселюються паші пернаті друзі, серед 
них знаходять притулок козулі, зайці та інші 
тварини. Дереиа — цс краса наших с генів, лі
сів, сіл і міст.

Радісно бачити їх, якщо посаджені 
вони твоїми рука.Мн. Ленінський субог- 
іінк нинішнього року мн ознаменували, 
крім роботи в цехах і на дільницях, ще 
и насадженням алеї каштанів па дос
лідно-польовій базі нашого конструктор
ського бюро. Там же па схилах балки 
уже шумить листям невеличкий гайок. 
В ньому прижилися гості із середньої 
Смуги Росії — береза та черемха.

КЛИЧУТЬ МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ 
«ЩЕ ОДНА ЦІЛИНА»

Стаття Миколи Стояка «Ще одна 
рінках газети «Молодий комунар», 
багато відгуків, суперечок.

Та якщо молодих дерев в області ба
гато, то старих («патріархів»), особли
во на міських вулицях, — одиниці. їх 
«Лікують.', обгороджують. У деяких із 
них мають, навіть, свої власні імена. Бе
регти їх повинні і ми. Хоча старі вули
ці Кіровограда і вузенькі, шоферам ні
хто не дав пі юридичного, пі морально
го права, виграючи хвилини, пищи ги де
рева. Часто з деревами необережно по
водяться будівельники. Наприклад, про
кладаючи газопровід через парк, іцо 
поблизу Кіровоградського оліижпрком- 
бінату, було викорчувано широку смугу 
дерев' уже двадцятирічного віку. Нехай 
це викликано необхідністю. Але по
шкодженими виявились і дерева, які ро
стуть поблизу траси трубопроводу, що 
свідчить про байдуже ставлення до зе
лених друзів, які оберігають пас від спе
ки. прикривають від дощу, захищають 
від куряви і зменшують міський шум.

Серед лісових насаджень, що не так давно 
виросли довкіл нашого міста, знаходимо зла
мане гілля, написи на корі, консервні банки, 
папір, поліетилен, бате скло та інше сміття, 
що його викидають мешканці околиці. Після ма

. " - ----------

У ВІДПОВІДЬ ПА СТАТТЮ

цілина...», опублікована недавно на сто* 
глибоко схвилювала нас, викликала

сизих оідіїочиїплк кпііи і лісових і а іявин зни
каю! і. безслідно, оскільки відпочиваючі зри
наю! і. їх, ніби змагаючись, цілими оберемка
ми: Молодь нерідко забуває про необхіднії-1ь 
дотримуватись тиші в гніздовий період ша
хів, а також повністю гасити вогнища, що 
особлиио небезпечні а хвойних лісах.

Наведені приклади свідчать: нерідко 
ми ще не вміємо по-справжньому люби
ти і цінувати свою землю, не па потріб
ному рівні ставимо охорону природи.

Чим більше люди будуть брати 
участь в насадженні дерев, в благоуст
рої своїх міст і сіл, чим більше будуть 
знані про природу, займатися її охоро
ною, тим більше і глибше полюблять її, 
тим менші вона понесе збитки.

Л\н. молоді господарі землі, зобо
в’язані якомога краще вивчати свій 
край, найактивніше сприяти осво
єнню ще однієї цілішії, про Яку ни
ше Микола Селян.

М. ІІОЖНОВ, С. БОЖОР, Є. МА
ЛАЯ — інженери Кіровоградського 
юловного спеціалізованого конструк
торського бюро грунтообробних і 
посівних машин.
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НА ВСЕ м 
Ж И Т Т Я...
ДАНИЛО Федоров ком ад іу- 

вав дивізіоном знаменитих 
«Катюш». Зараз він — немсіз- 
ііер, живе у селищі Павлзш 
Онуфріївського району. Роки 
беруть своє: волосся вкрилося 
сивииою, армійську виправку 
змінила повільна хода літньої 
людини. Нещодавно ветерана 
війни запросили па зустріч з 
піонерами та школярами. Бага
то розповів вій їм про події 
воешіих років, мужність радян
ських воїнів. Згадав і про те, 
Ьк зустрів перший день Пере
моги у звільненій радянськими 
військами від ігімецько-фашнст. 
$ьких загарбників столиці Че- 
кословаччпнії Празі...

Нелегкі фронтові дороги випали 
мж долю Д. Д. Федорова. Він про
йшов шлях від рядового до гвар
дії капітана, від Ста.іінграда до 
Берліна^ Все було на ньому — і 
відступ, і тривога, і кровопролитні 
оої. Але ні на хвилину радянсько
го солдата ке залишала віра в пе
ремогу. Тому і вистояли, і пішли в 
наступ, і перемогли.

... Ешелон йшов з Москви на 
.Сталіпград. В складі 91 гвар
дійського мінометного по. іху 
їхав туди і комісар батареї 
'Д. Д. Федоров. Ворожа авіа
ція робила зустрічні нальоти 
на ешелон. Па одному з полу
станків довелося впвантажн- 
’гись і рухатись до Сталінграда 
власним ходом. Не встигли ві
дійти па кілька сот метрів, як 
фашистські коршуші зрівняла
З землею полустанок і ешелол.

— Я тоді подумав, — згадує 
Д. Д. Федоров, — що кілька 
хвітлип тому міг загинути, але 
якщо залишився живий, то бу
ду битись з ворогом до остан
нього подиху, до перемоги. 
гГак думали тоді всі наші біі’щі.

Мабуть мрією кожної актриси є створення 
образу простої радянської жінки, з її радощами 

і і печалями, з її при всій типовості пепозторною 
’ індивідуальністю, із звичайною і водночас не

легкою жіночою долею...
• Цю мрію з неабияким успіхом втілила в жит-

___________________ КІНО

СКЛАДНА 
ПРОСТОТА 

тя актриса Нонна Мордюкова в фільмі вироб
ництва студії «Мосфільм» ^Вороття немає». 
Від її Автошин Кашпріної віє такою дивовиж
ною сплою характеру, такою вольовою вдачею, 
пристрасністю, що глядачів глибоко вражає пе- 
ррикрашена правда життя, яка захоплює, приму
шує радіти разом з героїнею, відчувати всі 
нюанси її гордої, мужньої, прекрасної душі, 
страждати її стражданнями. Повна Мордюкова

І вони перемогли. Щоправ
да, дорогою ціною. Але де і 
коли великі перемоги давались 
легко? Данилу Даниловичі' на
довго запам’ятались бої під 
Сталінградрм. Озброєний до 
зубів, впевнений у своїй пере
вазі, ворог рвався до Волги. 
Загинув командир батареї, бо
новий друг Федорова татарин 
Мадідев. На його місце став 
росіянин Іванов. Але і його 
вбило. Тоді командиром бата
реї стаз він — українець Дани
ло Данилович Федоров. Так 
дружною, багатонаціональною 
сім’єю кували вози перемогу. 
Д. Д. Федоров брав участь у 
розгромі німецько-фашистських 
армій у знаменитому сталііі- 
градському котлі.

Потім разом зі своїм мінометним 
дивізіоном він визволяв Орел, фор
сував Дніпро в районі Велпкобук- 
рянського плацдарму, брав Київ.

Війна е війна. Нелегкі вони, 
фронтові будні солдата. Та в най
важчі хвилини, в окопі, під вогнем 
ворога на душі стає радісно і теп
ло, коли польова пошта принесе 
йому листа від рідних. Д. Д. Фе
доров довгий час був позбавлений 
і цієї радості. Він втратив зв’язки 
з сім’єю і майже всю війну воював, 
нічого не знаючи про неї.

А радянські війська вели пе
реможний наступ. Житомир — 
Тернопіль — Львів. Захопили 
Сандомирськнй плацдарм за 
Віслою. Радісно зустрічало ра
дянських воїнів населении 
польських міст і сіл. Потім в
послужному фронтовому спис
ку Д. Д. Федорова — Берлін і 
Прага. Вій згадує цікаві епізо
ди. пов’язані з взяттям цих 
міст. З хвилюванням дістає з 
шухляди фотографії воєнних 
років, нагороди, вирізки з га
зет. Красномовним свідченням 
його героїзму є два ордени

До 50 річчч |/ 
визволення ,и І 
Радянської 1 
України від 

німецько ташисиьки/ загарьникж

Червоної Зірки, ордени Вітчиз
няної війни І і II ступенів, ор
ден Червоного Прапора, а 
також ’іпслепні медалі. З осо
бливою гордістю показує Да
нило Данилович грамоту — 
подяку за підписом командую
чого військами Першого Укра
їнського фронту, Марціа.тз 
Радянського Союзу І. Копєаа.

Війна закінчилась. Воїн повер
нувся додому. З болем в серці ді
знався, іцо вже більше ніколи не 
побачить старшого брата Тимофія 
— той не повернувся з фронту. Але 
життя кликало. Треба жити, залі
ковувати душевні і фізичні рани, а 
також ті, яких завдав ворог наші.« 
землі. Поранення, отримане під 
Сталінградом. давало знати про се
бе, але Д. Д. Фсдоров знайшов 
своє місце в трудовому строю. Йо
му, комуністові з 1940 року, дору
чили відповідальний пост директо
ра Павлнського хлібоприймального 
пункту, де. він працював вісім ро
гів. Потім десять років очолював 
контору заготскотвідгодівлі і, на
решті, останні роки, аж до 1972 
включно, працював виконробом 
райспоживспілки. І зараз, йдучи 
Павлишсм, з гордістю поглядає па 
універмаг, хлібозавод та інші спо
руди, п будівництво яких вій вклав 
і свої зусилля.

Погожий лігнін день. Данило 
Данилович сидить в своєму са
ду з онуками. їх матері, а його 
дочки — Катерина і Раїса — 
трудяться: перша — колгоспни
цею, друга — токарем на за
воді.

Рангом прогриміло. Па зем
лю впали перші краплі теплого 
дощу. -

— Дідусю, ховаймось до ха
ти. — кличуть онуки.

Бій посміхнувся. «Не бій- 
тесі», маленькі. Такого грому 
не бійтесь».

А сам згадав далекі, воєїічі 
громи. І подумав: «Як добре, 
іцо у світі тихо, що наші діти 
і внуки не знають страхів вій
ки», За це він воював, для цьо
го трудився. В ньому — підсу
мок його життя.

Л. НАРОДОВЦЯ,
Опуфріївський райок.

створила образ простої сільської жінки, в якій 
уживаються, діоряд з енергією, завзятістю, здіб
ностями керівника колгоспу, ніжність і лагід
ність жінки, відданість і здатність на самопо
жертву.

Розумна, горда, справедлива — вона не бажає 
кохання, здобутого ціною лише вдячності за 
створене нею добро і вміє знайти в собі сили, 
щоб подолати рвоє почуття.

Символічним є кінець картини, коли Анто- 
іііна Каширіпа закопує схованку, де колись пе
реховувала від фашистів бійня, що, став згодом 
її чоловіком, а потім зрадив велике кохання. 
Вона ховає в собі назавжди своє кохання, і на
віть, якби чоловік повернувся до неї, ця сильна 
вольова жінка не пробачила б йому гіркоти і 
образи зради. Антоніма горда і велична в своє
му горі, тому глядач не відчуває жалю до неї, я, 
навпаки, сповнюється почуттям поваги за вели
ку людську гідність.

Картина ніби залишається незакіиченою, але 
саме це і дає поштовх нашій думці, примушує 
замислюватися над життям.

Л. САП ПОПОВА.
м. Кіровоград.

’ТАК він став одним із заспівуаа- 
* чів організації, якій судилося 
відіграти важливу роль в громад
ському житті країни. І не його 
вина в тому, що та ініціатива не 
могла бути втіленою відразу. Че
рез шість років Гетьманець знову 
звергається з аналогічним листом 
у газету «Известия». А незабаром 
у тій же газеті був опублікований 
запис бесіди з М. І. Тихоновим, 
тодішнім головою Радянського 
Комітету захисту миру. Він відзна
чив, що Радянський Комітет за
хисту миру, йдучи назустріч чис
ленним побажанням громадсько- 

*Вододими|? 6аЗи/1Є0€ЬКиМ

И9Т КВНГРЕСа
документальна повість*

сгі, створив при Комітеті добро
вільний «Фонд миру». Гетьманець 
відразу став його активним 
вкладником.

А незабаром на урочистому за
сіданні представників громад
ських організацій, від Радянсько
го Комітету захисту миру, Союзу 
радянських товариств дружби і 
культурного зв’язку з зарубіжни
ми країнами, від Радянського Ко
мітету солідарності країн Азії і 
Африки, Комітету радянських жі
нок, Комітету молодіжних орга
нізацій СРСР, Радянського Комі
тету ветеранів війни, Радянського 
Комітету вчених, Асоціації спри
яння ООН в СРСР, Винконкому 
Союзу товариств Червоного Хре
ста і Червоного Півмісяця — і бу
ло засновано Радянський фонд 
миру.

Тоді ж затвердили і статут ор
ганізації та обрали правління, яке 
нині очолює письменник Борис 
Полєвой.

Па Україні відповідно виникла 
республіканська Комісія сприян
ня Радянському фондові миру. 
На чолі її став голова Українсько
го Республіканського Комітету 
захисту миру, член Всесвітньої 
Ради миру академік АН УРСР 
В. П. Комісаренко.

Відтепер життя лікаря наповни
лося високим змістом і перспек
тивою. Він тепер часто повторяв 
крилату фразу древніх: благо на
роду хай буде найвищим законом
— і радісно потирав руки.

14.
ПОРОДЖЕНІ ПІТЬМОЮ. ЗАВ

ЖДИ НА ВАРТІ! ФОНД МИРУ 
І НОГО АКТИВІСТИ. ЗОЛОТА 
МЕДАЛЬ «БОРЦЕВІ ЗА МИР».

Цю книгу в чорному л’.дерині 
ґ.одарували, певна річ, з 'приці
лом. Він це зрозумів першого ж 
вечора, тільки-но почав її горта
ти.

Основу книги склали документи
— секретні директиви і накази 
есесівських головорізів, донесен
ня гестапо і звіти ейнзатцгруп і 
зондеркоманд, листування нацист
ських бонз, щоденники катів і їх 
підручних, протоколи допитів ко
лишніх наглядачів фабрик смерті 
тощо.

Присів Феодосій Деомидович 
погортати її для початку хвилин 
на тридцять, а засидівся до гли
бокої ночі. Все, що пережив за 
роки лихоліття, все, що бачив на 
власні очі і знав з розповідей 
очевидців, було краплею в морі 
у порівнянні з невблаганністю 
цих фактів. Двічі перечитував 
протоколи допиту бувшого блок- 
фюрера в концентраційному та
борі Заксенхаузен Вільгельма 
Шуберта. Уривок з цього доку
менту виписав для себе і під
креслив — обов'язково викори
стати:

«ПРОКУРОР. В” натупали ув’язне
них?

ШУБЕРТ. Цс було для мене само со
бою зрозумілим.

ПРОКУРОР. Ви мучили вязшв?
ШУБЕРТ. Так точно, н робив це!
ПРОКУРОР. Обливали ви їх взимку 

на морозі холодною подою і лишали 
під відкріпим небом, поки коїш не .за
мерзали?

ШУБЕРТ. Так точно, і це я робив.
ПРОКУРОР. Наказували ви в берез

ні 1940 року одному з в'язнів самому 
повіситися?

ШУБЕРТ. Так точно. В 194(1 році я 
наказав одному польському в'язневі по
віситись, для чого я дав йому вірьов
ку, молоток і цвях, запер ного в ма
леньку кімнату і сказав, шо буду най- 
жахЛивішим чином мучити ного, якщо 
пін сам не повіситься.

ПРОКУРОР. Він повісився?

(Продовження. ГІоч. в номерах 
за II—29 червня, 2—30 лишім, 
3—20 серпня).

ШУБЕРТ. Повісився протягом півго
дини.

ПРОКУРОР. Чи пам’ятаєте он, їж я 
серпні 1941 року утопили двох в’язвИ»?

ШУБЕРТ. Я запер їх в душовій, на
повнив водою ванну для ніг і потім 
у гопіїв ЇХ ПООДИНЦІ.

ПРОКУРОР. В які роки он брали 
участі, у розстрілах?

ШУБЕРТ. З 1939 по UM2 рік.
ПРОКУРОР. Сам ви також стріляли?
ШУБЕРТ. Тык точно, 63Г> російських 

військовополонених Q убив своїми 
власними руками.

ПРОКУРОР. Які нагороди ви, від
судиш! Шуберт, одержали за свою ди
явольську жорстокість?

ШУБЕРТ. Я одержав «Хрест за во
єнні заступі» другого ступеня з мема
ми!».

Пробував уявити обличчя цьо

го чоловіка і не міг. Подумати 
тільки — з одного боку Шуберт 
— австрієць, чарівник звуків, тво
рець незрівнянної «Баркаролли», 
з іншого — його німецький одно
фамілець, потрясаючий антипод, 
каннібал, виродок, чудовисько. 
Як могло так тралитися, що в 
межах однієї і тієї ж країни, на 
одній і тій же землі так щедро 
самовиразилися дві полярно про
тилежні особистості? Чи мав ра
цію Достоєвський, коли стверд
жував — в тиранові гинуть одно
часно людина і громадянин? I яка 
ж природа тиранії, ім'я якій фа
шизм?
' Рудольф Гссс, перший комен
дант Освєнціма з чисто націо
нальним педантизмом і не без 
гордості повідав, що під час йо
го комендантства було спалено в 
крематоріях, повішено, розстрі
ляно та знищено асілякими інши
ми способами 3 мільйони людей. 
Найбільше потрясав у цих зізнан
нях діловий розважливий тон ко
менданта. Таким тоном міг роз
повідати про досвід своєї роботи 
інженер, економіст, практик-гос- 
подарник:

«Я поїхав у табір Требліпка, щоб 
ознайомитися з тим, як там проводило
ся зіііііцсшія. Начальник табору сказал 
мені, іцо він ліквідував 80 тисяч 'пив
нії. протягом півроку. Він займався го
ловним чином знищенням єпреїи і:« 
варшавського 'гетто. Він звстосовував 
газ моїіоьснд, а\я вважай, що цей ме
тод не дуже ефективний. Тому, коли о 
влаштував и Освєііцімі приміщення длп 
зішіцеїиія, я приз.інші «циклон Б», — 
кристалізовану синильну кислоту, яку 
ми кидали в камеру смсргі крізь неве
ликий отвір. В залежності иід темпера
турних умов, в цій камері люди вми
рали протягом :і— 15 хвилин. Після то
го, як трупи виносили, наші спеціальні 
команди займалися тим, що знімали з 
жертв каблучки і виймали золоті зуби.

Другим вдосконаленням, яке 
ми провели в порівнянні з табо
ром Треблінка, було те, що ми 
збудуоали нашу газову камеру 
так, що вона могла вмістити 2 ти
сячі людей одночасно, а в Треб- 
лінці десять газових камер вмі
щали по 200 людей кожна.

І ще одне. Там жертви завжди 
знали, що вони помруть, а в нас 
жертви думали, що їх піддадуть 
санобробці. Звичайно, часто вони 
здогадувались про наші справжні 
наміри, і тоді починались бунти і 
виникали утруднення. Дуже часто 
жінки намагались заховати своїх 
дітей під одягом, але, звичайно, 
коли ми знаходили їх, ми підправ
ляли їх в камери знищення».

Мучили пекучі питання. Де коріння 
цієї жорстокості? В біологічній непов
ноцінності? Б ніцшеанській філософії з 
її ідеалом сильної особистості, куль
том ііад.ііодшиї? Либонь, не випадково 
Гіг.тср любив позувати перед фотогра
фами, театрально зіпершись па пали
цю ІІІцше, яку йому подарувала ста
резна сестра філософа. І чи не вжах
нувся б сам хворобливий автор «За- 
ратустри». вчення котрого далеко не 
вичерпувалось тільки цією людиноне
нависницькою теорією, уздрівши на
слідки її прав пічного втілення?

На псе цс мусив відповісти не тільки 
собі, а б своїй аудиторії. Мусив роз
тлумачити, що всі огі Перони і Калі- 
гу.іи — великі і малі тиранії — просто 
безневинні невігласи у порівнянні з Гіт- 
лером, трубадуром фашизму, мас
штаби садистської діяльності якого 
просто неможливо уявити. Як немож
ливо з вершини КІЛЬКОХ ТИСЯЧОЛІТЬ Ції' 
вілізації думаю без жаху про абажу
ри, пап’є-маше, палі гурки для киш з 
ЛЮДСЬКОЇ шкіри. Про ЛЮДСЬКІ голови, 
препаровані у вигляді сувенірів, про 
осі огі тортури І мордування, фанта
стичні но своїй безмірній варварській 
вигадливості,

І ще одну важливу думку пови
нен був донести своїм слухачам:' 
фашизм — завжди фашизм, в які 
б шори він не вбирався, якими б 
високими .челами не спекулював.

(Далі буде).
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2? СЕРПНЯ — 30-РІЧЧЯ ЗВІЛЬНЕННЯ РУМУНІЇ ВІД ФАШИСТСЬКОГО ЯРМА 

НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО РУМУНСЬКОГО НАРОДУ

СВІТЛО
ЛОТРУ

Т. КОШОВЕЙ, 
румунський журналіст, 
м. Бухарест.

Гідроелектростанція по
тужністю 
гірській 
до ладу 
серпня. Л___
Карпат, на висоті 1200— 
і 400 метрів успішно завер 
шений труд п'яти тисяч ро 
бітників, інженерів і техні 
кіз. Через гори, вершини і 
провалля прокладені десят- 

кілометріз комунікацій.
Зараз на Лотру все в ру- 

Всі в чеканні момента, 
коли піде великий струмі 
Відлік часу, як прийнято пе
ред пуском, ведеться в зво
ротному порядку. Стикую
ться підземні тунелі, лінії 
електропередач гідроелек
тростанції підключаються 
до єдиної енергосистеми 
країни.

Перемога на Лотру є но
вим досягненням соціаліс
тичного будівництва на
шої країни, яка святкує 
тридцятиріччя свого звіль
нення.

мяли ПІТИ вчитися?
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

мй 22 серпня 19Ї4 року

500 мегават на 
річці Лотру стає 

напередодні 23 
В складних умовах

„МОЛОДШІ КОМУНАР1*

ПіФото М. СЕМЕНЮКА.

ЧЕПІВЕР

пашниця

Кольоро- 
« Вперед, 

10.30 —
літ». До 
Молдав-

.... .. ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
П. І. Чанковського. Кольорове телебачення. Ран

кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — 
ве телебачення, 
хлопчаки». (М).
«Пам’ять вогненних 
30-річчя визволення 
ської PCP від німецько-фа
шистських загарбників. (Ки
шинів). 11.00 — Концерт попу
лярної класичної музики. (ЛІ). 
15 15 — «Російська мова».
(М). 16.00 — Тележурнал «Дні 
нашого життя». (Харків). 
16.50 — Для дітей. Телефільм 
«Перша дорога». (К). 17.15 — 
«Екран молодих». (Дніпропет
ровськ). 18.00 — «Кіровоград- 
щина жнивує». (Кіровоград).

_, ОГО.ТЙЛ А
- «Митці л 

краю». (К)£
— «Нащадки Курманпи
(К). Музичний фільм,
— Програма «Вісті»*’’-чг

На фою: пам ятник радянським

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Сонце, повіт
ря, вода». Показові виступи 
юних спортсменів. (М). 10.00
— «Білі камені». Художній
фільм. (М). 11.10 — «Москва 
і москвичі». (М). 11.40 — Ко
льорове телебачення. «Твор
чість народів світу». (М). 
15.20 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 16.15 — 
«Шахова Школа». (М). 16.45 — 
«Монтажники до 50-річчя тре
сту « Цснтроенергомонтаж». 
(М). 16.55 — «Фільм — ді
тям». «Заповіт старого май
стра». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 4 се
рія. (М). 18.00 — «До Дня
шахтаря». (Кіровоград). 18.15
— Кольорове телебачення. «У
кожному малюнку — сонце». 
(М). 18.30 — Виступає лауре
ат 5-го Міжнародного конкур
су імені Е. ;. ________
Б. Пергаментіциков. (Віолон
чель). (М). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. «Ми будуємо 
БАМ». (М). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Відкриття 
Днів культури Соціалістичної 
Республіки Румунії в СРСР. 
(М). Концерт фольклорного 
ансамблю «Румунська рапсо
дія». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Е. Ряза- 
нов, Е. Брагінськнй «Родичі». 
Вистава Алтайського драмте- 
атру. (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Сонце, по
вітря і вода». (М). 10.00 —
«Білі камені». Художній 
фільм. (М). 11.10 — «Москва 
І москвичі». (М). 11.40 — Ко
льорове телебачення. «Твор-

народів світу». (М). 
16.45 — Наша афіша. (К).
16.50 — «Турбота про майбут
ній урожай». (Дніпропет
ровськ). 17.20 — «На шкіль 
них широтах». (К). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К).
18.30 — Для юнацтва. «Твій 
вільний час». (Донецьк). 19.00
— Програма «Вісті*. (Київ з 
включенням Кіровограда).
19.30 — «Вогні цирку». (К).
20.10 — Телефільм «До си
на». (К). 20.45 — .«На добра
ніч. дігн!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — До 
30-річчя визволення Румунії 
під німецько-фашистських за
гарбників. Виступ Генераль
ного консула Соціалістичної 
Республіки Румунії у Києві 
Александру Унгура. (10.21.40
— Художній фільм «Небо по
чинається на третьому повер
сі». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

18.15 — Програма телебаченню 
Соціалістичної Республіки 
Румунії. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М); 21.30 
Кольорове телебачення. Зу
стріч з композитором Л. Афя- 

' иасьєвнм. (М).х 22.35 — Ко.їі^- 
рове телебачення. Чемпідндт; 
світу з боксу. (Гавана). 23І30
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.ОН
— Полини. (К). 11.15 — СЬо}- 
годні — ЗО років визволення 
Румунії під німсцько-фашіїст^ 
ськнх загарбників. Концерт' 
національного ансамблю «ру
мунська рапсодія». (М). 13.115
— Художній фільм «Висота»’,
(К). 16.00 — «Москвичка». Те- 
леклуб. (М). 17.30 — «Фі.іш
— дітям». «Вставай раніше»,
Телевізійний художній фільм? 
(М). 18.00 — Реклама, — *
шепни. (К). 18.15 —
шахтарського
18.30
зи». 
19.00
(Київ з включенням Кіровод 
гряда). 19.30 — Фільм-концеру 
«Співає Ліна Прохороваї»; 
(К). 19.55 — Тележурнал
«Старт*. (К). 20.45 — «Надій, 
браній, діти!» (К). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30.Й 
«На ланах республіки». (КЙ 
21.35 — Художній фільм «Пвд 
їзд в далекий серпень». (К/> 
23.10 — Вечірні новини. (К)Т/.‘

КАПІТАНІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

оголошує прийом учнів
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для цукрової промисловості за та
кими спеціальностями: апаратник варкії 
цукру — слюсар; центрифугувальнпк — 
слюсар. сатуратник — штукатур-маляр; 
оператор фільтрів — штукатур-маляр; 
випарник — муляр; бригадир вапняно- 
випалювальної печі — муляр; избирай 
дифузійних ножів — електрозварюваль
ний; оператор дифузії — електрозварю
вальний; електромонтер — слюсар коп- 
ірольпо-виміріовальиих приладів і ав
томатики; набнрач дифузійних ножів — 
токар по металу; оператор дифузії — 
токар по металу; центрифугувалышк — 
столяр; апаратник варіння цукру — 
тесляр.

Учні, які закінчать училище, будуть 
направлені працювати на цукрові за
води.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років, які закінчили 8, 
9. 10 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в до
кументах про освіту; в групу електрога- 
зоззарювальників та електромонтерів — 
приймаються віком з 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовно три- 

разовом харчуванням, одягом, взуттям 
комплектом постільної білизни і одер
жують третину заробітку в період прак
тики.

Гуртожитком в першу чергу забезпе
чуються сироти і діти інвалідів Вітчиз
няної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.

При вступі до училища слід подати заяву 
на ім’я директора із зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат про освіту, 
паспорт чи свідоцтво про народження (якщо 
не виповнилось 16 років), характеристику з і 
школи або місця роботи, довідку про стан 
здоров’я (форма 286), довідку з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, автобіогра
фію і шість фотокарток розміром 3x4 санти
метри.

Всі вступники проходять співбесіду з 
членами приймальної комісії, приїзд т 
яку в строки, зазначені у виклику, чи 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня.
Початок навчання — 1 вересня 1974 

року.
Адреса училища: селище Капітанівка, 

Новомиргородського району Кіровоград
ської області, МГІТУ Лі; 10.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 0 

оголошує прийом учнів
НА 1974 — 1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з одержанням середньої осві
ти Після закінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе
ціальність з присвоєнням третього роз
ряду.

Училище готує працівників таких про
фесій: х

на базі восьмирічної освіти з отри
манням середньої освіти (строк навчан
ня — 3 роки): слюсарів механоскла
дальних робіт, токарів по металу, елек- 
трогазозварювальннків, слюсарів-елек- 
тромонгажників;

на базі 10—11-річпої освіти (строк на
вчання — один рік): машиністів елек- 
тромостових кранів — електрослюсарів.

Час навчання в училищі зараховує
ться до трудового стажу.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років і старші, звіль
нені з лав Радянської Армії, (учні, що 
закінчили дев’ять класів, зараховуються 
па другий курс).

Для вступу в училище до приймаль
ної комісії подаються такі документи: 

особиста заява, свідоцтво про народжен- і 
ня, характеристика зі школи, довідка про 
щсппення зі школи, свідоцтво про осві
ту, шість фотокарток (3X4 см), -довідка 
з місця проживання і про склад сім’ї. ;

Зараховані до училища забезпечують- . 
ся: із строком навчання 3 роки — без- к 
коштовним триразовим харчуванням, ви- ) 
хідинм і робочим одягом та взуттям. Зі . • 
строком навчання 1 рік — стипен- ' 
дією в розмірі ЗО крб. на місяць.'

В період вироОничої практики учням липла- < 
чується .33 проценти від заробленої суми за 
місяць. В період навчання в училищі працю
ють спортивні секції боротьби, боксу, баскет- 
бдлу. футболу, легкої атлетики, волейболу. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності: 
вокальний, танцювальний, естрадний.

Початок занять з 1 вересня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки, 

що гостро потребують.
Адреса училища: м. Олсксандрія-7, 

вул. Ватутіна, 1, телефон 51-4-08.
їхати автобусом «А» або «Б» до ву- , і 

пинки «Жовтневе СС.'ШЩС».
ДИРЕКЦІЯ. 1

Знам’янське МИТУ № З
ОГОЛОШУ Є

СПЕЦІАЛЬНИЙ НАБІР .УЧНІВ 
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по підготовні кваліфікованих кадрів для будівництва 
Байкало-Амурської залізничної магістралі 

з слідуючих спеціальностей;

маляр-штукатур, арматурник-елекгрозварювальник, 
електромонтер освітлювальних і силових мереж і сило- 
його електрообладнання. Строк навчання на цих спе
ціальностях — 2 роки.

Муляр, штукатур, тесляр — зі строком навчання —- 
1 рік.

Бригадир залізничних шляхів — строк навчання 
1,5 року;

Покрівельник всіх видів покрівлі — строк навчай- 
пя 2 роки.

Училище забезпечує іногородніх гуртожитком, три
разовим харчуванням, підручниками і навчальними 
посібниками,/обмундируванням. при проходженні ви
робничої практики виплачується 33 проценти заро
бітку.

До училища приймаються юнаки і Дівчата віком від 15,5 
до 25 років, з освітою 8—10 класів.

Училище мас добре обладнані навчальні класи, майстерні, 
спортзали, бібліотеки.

В позаурочіпій час працюють гуртки художньої самодіяль. 
пості, технічні гуртки і спортивні секції.

Для тих, хто не має середньої освіти, надасться можлії- 
вість навчатися у вечірній школі робітничої молоді.

По закінченні училища випускники направляються 
на комсомольську будову — Баіікало-Амурську магі- 

сїраль Міністерства транспортного будівництва 1 
користуються пільгами, наданими для районів Край
ньої півночі: до основної заробітної плати нараховує
ться коефіцієнт 1,7, через кожні 6 місяців роботи 
нараховується 10 процентів надбавки, крім того, ви
плачується 40 процентів ставки за роз’їзний харак
тер роботи.

Вступаючим до училища необхідно подати такі доку
менти: заяву про прийом, свідоцтво про народження, 
свідоцтво про освіту, довідку з місця проживання, 
характеристику зі школи, 5 фотокарток розміром 
3X4 см.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка, пров. Свердлова, 4. Телефони: 21-32 —- загалі.- 
ний, 20-75 — директор.

ДИРЕКЦІЯ

і
і

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначврського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Зам. № 13359. Тираж -9 000,Б К 06246] Індекс СІ 197,

«МОЛОДОМ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

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

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

Вдень 22 серпня на території оиласії І міста Кіровогра
да передбачається мінлива хмарність, п західних рано* 
н.іх невеликий дот, мсжлїівз гроза, по місту без опадів, 
Віїср тміпвих напрямків, 7-—10 метрів за секунду. Тем
пература повії ря по області 20—25, по місту 21—23 гра
дуси тепла. •
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