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ЛИСТ НАСТАВНИКА

ВИСОКА НАГОРОДА
За заслуги перед Комуністичною партією і Радян 

ською державою і в зв'язку з сімдесятиріччям з дш 
народження Президія Верховної Ради СРСР Указом 
від 21 серпня 1974 р. присвоїла Голові Президії Вер
ховної Ради Української PCP тов. Грушецькому 
Івану Самійловичу звання Героя Соціалістичної 
Праці з врученням йому ордена Леніна і золотої ме
далі «Серп і Молот».

Центральний Комітет Комуністичної партії Украї
ни, Президія Верховної Ради, Рада Міністрів Укра
їнської PCP палко привітали і сердечно поздоровили 
гов. Грушецького І. С. з присвоєнням високого зван
ня Героя Соціалістичної Праці,

T ? вИ»©
«У робітничому класі зародився новий чудовий 

рух — рух наставників молодих робітників. На
ставники — це кадрові робітники, які мають ви
соку майстерність, багатий життєвий досвід, я б 
сказав, талановиті педагоги. Вони з доброї вопі, 

® за покликом душі учать молодь працьовитості, 
майстерності, виховують їх на героїчних традиці
ях нашого славного робітничого класу».

(Із промови товарійна Л. І. Брежнєва 
на XVII з’їзді ВЛКСМ).

йй ИНАЄ, поспішає час. Вже й осінь на 
іїі порозі, а в пам’яті моїй, та так сві
жо — незабутні весняні дні, дні роботи 
XVII з’їзду комсомолу. Час не владний 
приглушити їх. Думаю, це почуття по
діляють однаково і делегати, і гості, де 
б зараз вони не були.

Палкі слова Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, 
звернені до молодого покоління, та й до 
нас, старшого, чітко накреслили перспек
тиви прикладання наших спільних зу
силь у виконанні накреслень XXIV з'їз
ду партії, того, до чого прагне наш ра
дянський народ. Воші, ці зусилля, — в 
змичці поколінь, в успадкуванні юнака
ми і дівчатами кращих традицій.

Саме тоді я вперше зустрівся з вашим 
прославленим земляком двічі Героєм 
Соціалістичної Праці Олександром Ва
сильовичем Гіталовим. Багато спільного 
у мене з цим невсипучим хліборобом*- 
за плечима роки війни, нелегкі відбудов
чі' роки. Він теж наставник молоді — і 
в школі Гіталова пройшли виучку тися
чі юнаків і дівчат від землі.

Однаково нас з Олександром Васи
льовичем, людей старшого покоління, 
хвилює питання, кому, чи в надійні ру
ки передано право господарювати па за
водах і фабриках, на ланах і на шах
тах, па всій неосяжній землі нашої Віт
чизни. Чи в надійних руках наше май
бутнє?

Спогад про зустріч з Олександром Ва
сильовичем змусила пригадати і ще не 
менш мінні нитки зв’язку, що протягли
ся між містами Ленінградом і Кірово
градом. Ваш обласний центр, юні мої 
друзі, носить ім’я полум’яного револю
ціонера. соратника великого Леніна — 
Серіія Мироповича Кірова. Кров його 
пролилася у нашому місті в час боро- 
тьбй з ворогами народу... Сьогодні на 
ланах Кіровоградщини ' ходять потужні 
трактори, які випускає Ленінградський 
завод імені С. М. Кірова. Без 
сумніву, і завод «Электросила», на яко-

. му я працюю, поставляє свою 
цію вашому краю.

Чув я про ваші щедрі степи, невтом
них’хліборобів, наприклад, про лауреа
та премії імені Ленінського комсомолу 
В. Моторного, про ваших червонозорів- 
ців, сівалками яких засівають чи не пів- 
земної кулі. Так що роботи у вас — 
тільки рукава засучуй.

Все це змусило мене звернутися !з 
листом до вас, молоді кіровоградці.

Для знайомства розповім трохи про 
себе і тих,' хто поряд мене трудиться. 
Двадцять п’ять років прослужив в ла
пах Радянської Армії, маю урядові на
городи. Це був мій обов’язок. Виконан
ня його гарантувало життя без турбот, 
матеріальну забезпеченість, спокійну 
старість. Полковник у відставці, я три 
роки працював на будівництві — і це ні
кого не здивувало.

Час дивуватись моїм друзям настав 
пізніше. В райкомі партії мені запропо
нували посаду директора Буднику куль
тури, здавалося важко було для політ- 
працівникя знайти щось більш підходя
че. Відмовився. Кому розкажеш про 
мрію, що сидить в тобі з самого дитин
ства і здійснити яку збираєшся у віці, 
названому пенсійним?

Все своє неспокійне життя придивляв
ся до людей. Преса, радіо, телебачен
ня щоденно інформують про трудові пе
ремоги, про творців цих перемог — зви
чайних робітників, звичайних шахтарів, 
звичайних хліборобів. Високі звання Ге
роїв трудового фронту, ударників но
сять цілком конкретні люди. Багатьох я 
знав особисто. Це товариші головним у 
житті котрих стала висока свідомість 
важливості своєї праці для суспільства, 
для Вітчизни. Адже, як кажуть, не за 
карі чи голубі очі — високі нагороди. І 
чим раніше прийде це благород- 

продук-

людина утверджує себе як особистість, 
тим міцніша гарантія авторитету змо
лоду. Говорю це і бачу на обличчях де
кого з вас посмішку. Мовляв, чи потрі
бен авторитет у вісімнадцять? Давайте 
поміркуємо разом. Ви вирішили: встиг
ну стати авторитетним у себе па під
приємстві і в тридцять, у мене ще все 
попереду. А там, дивишся, набув до цьо
го віку з' отим відкладанням на потім та
кі риси як байдужість, пасивність, і як
що хочете, розхлябаність. І спробуй по
тім, «.висели ги» з себе весь цей непотріб, 
нажитий роками,' роки просто промчать. 
Молодь ке може допускати такого мар
нотратства!

Змолоду, в 15 років, я вперше побачив 
токарний верстат, відчув тепло обробле
ного металу. І це відчуття запам’ятало
ся на все життя, а з часом стало влад
ною силою, що кличе до себе. Розумів, 
що не папаха полковника і не бойові 
ордени потрібні для того, щоб тобі до-

ДО ВАС, КІРОВОГРАДЦІ
С. С. ВІТЧЕНКО, 

бригадир слюсарів-складальників 
Ленінградського об’єднання «Электрос 

Герой Соціалістичної Праці
ила»,

вірили верстат — потрібна кваліфікація, 
І я став п’ятдесятирічним учнем у авто
ритетного вісімнадцятирічного вчителя 
— над цим багато хто тоді в цеху жар
тував.

Час цей згадував пізніше, коли під мо
їм наглядом опинилися хлопці, які по
требували уваги і поради. Тоді, одер
жавши очікуваний другий розряд, вже 
сам став керувати бригадою.

На правах старшого підказував шіст- 
надцяти-сімнадцятилітнім. Радив не ли
ше по старшинству, а ще й тому, що ду
же часто доводилося бачити в цеху та
ку картину: новачок на виробництві — 
гість не особливо бажаний, одному вів 
заважає, інший нагримає та ще й віника 
дасть в руки. І одержує хлопець сорок 
карбованців зарплати. Неважко зрозу
міти, що задоволення від такої роботи 
він, звичайно, не отримує. Навпаки, на
магається рідше потрапляти на очі май
стру, частіше «перекурювати». Прозвуть 
ледарем, а, звикнувши до такої слави, І 
зовсім махнеш на все рукою. Це вже я 
ло вас, шановні, наставники.

Поступово міцніла думка, що і в ор
ганізації праці підлітків і в самій си
стемі виховання робітничої 9міни, яка 
існувала тоді на «Электросиле», необхід
но багато чого змінити. Шефство? Але 
воно, на мою думку, виправдовує себе 
лише тоді, коли мова йде про допомогу 
дорослим людям, бажаючим освоїти но
ву спеціальність чв суміжну професію. 
Одного разу на партійних зборах поді
лився цими думками з товаришами, 
мовляв хлоп’ята у пас залишені сам на 
сам. Потрібно закріпити їх за досвідче
ними робітниками. Або об’єднати їх в 
одну бригаду під керівництвом настав
ника. Підтримали.

В ЧОМУ я бачив різницю роботи на
ставника від обов’язків шефа? Шеф 

як правило, повинен пояснити підлітку, 
який стає па груповий шлях, ази про
фесії, навчити його високопродуктивно 
працювати. Наставництво ж іде далі. 
Завдання наставника набагато ширші — тоді, коли 
виховати радянського робітника, грома-

До приходу на 
«Электросилу» таке 
поняття, як якість 
продукції, сприймав 
суто споглядально, 
ніби збоку. Доброт
ний виріб, ну то так і 
повинно бути. І тіль
ки, коли сам почав 
виточувати деталі, 
зрозумів, як нелегко 
дається якість. Ла
маються різці, кида
єш плід своєї роботи 
в брак. Перед собою 
й товаришами совіс
но, нервуєш... І на
родилося почуття 
поваги до тих, хто 
дає продукцію з пер
шого пред’явлення, 
хто працює з осо
бистим клеймом. Чи 
треба казати, яка 
радість охоплює, ко
ли цього добивається 
хлопчина, що тільки 
став до верстата. Він 
виконав своє змінне 
завдання, продукцію 
здав з гарантією яко
сті — цим він заяв
ляє про себе в ко
лективі, як достой
ного високого звання 

На мою 
можливо 

яка пра- 
Переваги

зі своїми не-

робітника, свідомого громадянина. Так 
утверджуйте, юні друзі, себе змолоду, 
давайте бій бракоробам, всюди прямо і 
одверто, по-робітничому. Адже 
цьому вас вчили в школі. А ваші настав
ники підтримають вас, юнаки і дівчата, 
допоможуть. Виховати найкращі рн- 
си робітпика-громадянинз. 
думку, по-справжпьому .це 
лише в умовах бригади, 
цюе на один наряд, 
бригади, очолюваної досвідченим робіт
ником, і тому, що тут підліток ніколи 
не залишається наодинці зі своїми не
вдачами. Будь-якої хвилини йому допо
може чи то бригадир, чи то товариш. 
Тут цікавляться й тим. як хлопчина від
почиває, відвідує школу, що читає. Тож 
наставництво є більш глибоким і бага
тостороннім, більш тривалим в часі ви
ховного впливу і колективним за харак
тером.

Адже не поодинокі такі випадки, ко
ли в бригаді є прекрасний спеціаліст і 
механічно у різні звіти ставлять, що є 
наставник. Ні! Крім власного прикладу, 
треба ще і крок зробити до молодої лю
дини особисто. Підказати, порадити, пе
рекопати, зацікавити. Толі буде настав- • 
ннцтво.

ДВАНАДЦЯТИЙ РІК я бригадиром 
комсомольсько-молодіжної бригади.

Постійно поповнюється її склад: одні 
йдуть п армію, на їх місце заступають 
новачки. Сто тридцять юнаків пройшли 
за цей час школу нашого колективу, і 
всі стали хорошими виробничниками. 
П’ятнадцять з них прийнято в партію. 
Комсорг Володимир Цілуєв обирався 

■ делегатом XVI і XVII з’їздів ВЛКСМ і 
Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів у Берліні. Комсомольська група 
бригади занесена до Книги Пошани ЦК 
ВЛКСМ.

Справжній успіх у вихованні, знову до 
вас, наставники, можна досягти лише 

і доброзичливість поєднується 
з високою вимогливістю з постанов
кою більш складних завдань. І як важ-

(РАТАУ).

лпво, щоб кожен юнак усві
домив свою роль в колек
тиві. Був у мене Сергій Ма- 
линін. Робив прогули, трап
лялось, випивав. Довгий 
час ми сподівалися, що 
хлопець зрозуміє все сам. 
але йшли дні, тижні, став
лення свого до роботи він 
не міняв... Поговорили з 
ним серйозно. Образився: 
розрахуюсь. Сказав йому. 
«Добре, розраховуйся, утри
мувати не станемо, але пе
ред тим хлопців не підводь. 
Ти зараз на балансі брига
ди, і, будь ласка, працюй, 
як всі». Наступного дня по

до нього на першу операцію То-ставили
лю Колесникова. Той придивлявся до 
хлопчиська протягом зміни, підказуваз, 
коли треба було, — і все по-хорошому, 
без образи. Після зміни питаю: «Ну, що
— звільняєшся!» — Ні, каже, — пере
думав. Буду працювати, поступлю в 
ГІТУ». Уже’ в Москві, зі з’їзду кілька 
разів телефонував на «Электросилу»’ 
«Як Малипін?». Відповіли: «Працює»...

Наставництво стало рухом всесоюзно
го значення. Нині лише на «Электроси
ле» сімдесят молодіжних бригад трудя 
ться під керівництвом наставників, чиє 
ло їх на підприємстві становить 312 чо
ловік.

Знаю, сьогодні і на вашій .Кіровсград- 
щниі досвідчені робітники і хлібороби, 
сивочолі ветерани праці виховують у 
молодого покоління риси трудівників 
нашого майбутнього. До них моє слово
— в благородній справі наставництва не 
пошкодуйте своїх сил, щедро передайте 
свої знання і досвід вісімнадцяти річним. 
1 до вас моє слово, юні кіровоградці.

Перед вами, молодими, сьогодні сто
їть дуже важливе — ростити хліб, бу
дувати машини, зводити нові комсо
мольські будови... Будьте дбайливими 
господарями в цеху, па полі, на буді
вельному майданчику — від вас зале
жить успіх справ, розпочатий вами і ва
шими товаришами, хай буде до всього 
вам діло. Зробіть кожен своїм законом 
пайганебніше — бути стороннім спосте
рігачем. Не бути добрій справі без вас! 
Вам продовжувати кращі традиції вете
ранів праці, старшого покоління робіт
ників і колгоспників. Тож настійно опа
новуйте Цією невичерпною скарбницею 
вчіться господарському досвіду у стар
ших. боріться за ефективність суспільно
го виробництва, за якість продукції. 
Вам примножувати багатство Вітчизни?

ї батьківське побажання — будьте 
щасливі в житті, пізнайте його радість. 
Від вас залежить ваше щастя, від того, 
як ви поведете себе змолоду, суть щас
тя ви добре знаєте — вас виховували 
па високих комуністичних ідеалах.

м. Ленінград.
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Хлібороби Долпнського 
району одними з перших 
„в області виконали план 
продажу державі ранніх 
зернових.

Втілюючи в життя рі
шення XXIV з’їзду КПРС, 
вони значно підвищили 
темгш хлібозаготівель і 
щойно рапортували яро 
виконання соціалістичних 
зобов’язань. При зобов’я
занні 65 340 тонн хліба 
(з кукурудзою) туї вже 
продано 67 987 тонн.

Продаж хліба державі 
триває.

® «Зе лені жнива»

вирішальних
ділянках
КОМСОМОЛЬЦІ

Питання про підтриман
ня почину 
колгоспу 
Донецької 
створити 
запас кормів для громад
ського тваринництва ще 
до початку «зелених 
жнив» розглядали на за
сіданні комітету комсомо
лу господарства. Нині 
комсомольці і молодь 
трудяться на всіх вирі
шальних ділянках. Ударно 
заготовляють силос три 
комсомольсько - моло
діжних екіпажі, серед 
яких попереду йде екі- 
гаж Михайла Когута.

Вже заготовлено понад 
5 тисяч тонн поживного 
корму.

С. АНДРУСЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Перше травня» 
Петрівського району.

ГОТУЙСЯ ДО ГОЛОВНИХ ЗБОРІВ
Наближав пі ъся пора .звітів і виборів у комсомолі. З чим 
ідеш до них тни?
4=3 АРОДИЛАСЬ хороша справа: 
■ ■ на комсомольських зборах. 
Прийнято важливе рішення, яке 
внесе суттєві корективи в роботу 
твоїх товаришів по цеху, дільниці, 
бригаді, ланці. На комсомоль
ських зборах... За час перебуван
ня в Спілці, ти товаришу комсомо
лець, переконався у великій ор
ганізуючій і виховній ролі цієї ко
лективної ради. І обов’язково ви
діляєш головні збори року, на 
яких підбиваєш підсумки роботи 
довжиною в рік.

Так, для комсомольських груп, 
первинних комсомольських орга
нізацій настає відповідальний 
і хвилюючий період — пора зві
тів і виборів. За плечима рік ро 
боти, рік пошуків і знахідок, рік 
напружений від першого і до 
сьогоднішнього дня. Звітно-ви
борні збори в будь-якій комсо
мольській організації — подія 
завжди важлива, до якої з почут
тям великої відповідальності го
туються всі комсомольці. В ни
нішньому, визначальному році 
п ятирічки це почуття особливо 
зросло, адже юнь країни відзив

чила півстолітній ювілей присво
єння комсомолові імені В. І. Ле
ніна, відбувся XVII з’їзд ВЛКСМ, 
всюди йде підготовка до обміну 
комсомольських документів. Тому 
теперішня звітно-виборна кампа
нія, як ніколи, повинна сприяти 
дальшому зростанню трудової і 
громадсько-політичної активнос
ті комсомольців і молоді, мобілі
зації юнаків і дівчат на успішне 
здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС, виконання і перевиконання 
своїх соціалістичних зобов’язань. 
І, зрозуміло, результатом звітів і 
виборів обов язково повинно ста
ти дальше організаційно-політич
не зміцнення кожної комсомоль
ської організації, удосконалення 
форм і методів роботи комітетів 
і груп, розвиток активності, ініці
ативи і відповідальності кожного 
члена Спілки.

По-діловому йдуть до важли
вого рубежу комсомольські гру
пи і первинні комсомольські ор
ганізації області. І в цьому поході 
— неоціненна для них допомога 
райкомів, міськкомів та комітетів, 
що мають права райкомів комсо-

молу. Олександрійський міськ
ком ЛКСМУ вже підготував реко
мендований склад групкомсоргів 
та секретарів цехових і первинних 
комсомольських організацій.
Глибокий аналіз резерву комсо
мольського активу дав змогу на
мітити збільшення партійного 
прошарку в цій категорії спілчан
ських ватажків. Для кращої підго
товки і проведення звітно-вибор
них зборів міськком розробив по
передній сценарій іх проведення, 
який рекомендує практикувати 
урочистий прийом в комсомол, 
обов'язково використовувати
комсомольську атрибутику. Неза
баром міськком проведе семінар 
секретарів первинних комсомоль
ських організацій промислових 
підприємств, транспорту і сфери 
обслуговуваня міста, де буде роз
глянуто питання підготовки 
звітів і виборів.

Від того, який актив прийде 
зміну попередньому, багато в чо
му залежить успіх майбутньої 
внутріспілкової роботи. Турботу 
про збереження кращих тради
цій, спадкоємність досвіду треба

до

на

починати в підготовчий період до | 

звітів і виборів- Своя практика 
виробилась в цьому питанні в 
комсомольських організаціях за
воду ..Червона зірка», Кірово
градського заводу .рак.орних
гідроагрегатів, Г олованівського 
Новоархангельського районів. Тут 
дбають про зменшення змінності 

комсомольських за-на постах
тажків, про те, щоб організатора
ми комсомольців були молоді ко
муністи, спеціалісти. Так, на звіт
но-виборних зборах в 141 комсо
мольській групі заводу «Червона 
зірка» будуть висунуті кандидату
ри і, вже не раз обраних, Людми
ли Радушко — групкомсорга 
бригади Надії Щербань, Олексан
дра Дацеика — групкомсорга 
бригади Івана Іванова, Володими- 

групкомсорга 
Брайловського

ра Васильєва — 
бригади Геннадія 
та інших.
gj ЕЗАБАРОМ 

лець, твої
ти, комсомо-

- лець, товариші по
Спілці прийдете на головні зборі 
року. Ви вже намітили, про що ні- 
ДЄ ООЗМОВсї, ЩО НдЛеЖИТЬ ПОХВс* 

лити у вашій роботі, а що заслу
говує на критику. Головне — дати 
вірну оцінку всій минулій діяль
ності, бути принциповим в своїх 
виступах і зауваженнях, пропози
ціях. І нехай ці збори не будуть 
лише звітом за пройдене, на них 
ти повинен 
перспективи 
Готуйся до своїх головних комсо
мольських зборів року!

сміливо визначити 
завтрашнього дня.

тваринників
Черкаської та 

областей — 
півторарічний

Незадовго до Дня шахтаря радісг- бригади і. Лі. .“корсс’ип.ч й:г:.т« «Г ■цг.’іооіль-
с:.щ>. міста Олександра' — перекрій пі пан?;- дііьоіо рекорду проходки за міс-лці» - засіу-кено 
розділили члени комсомольськс-молодмгеої бригади машиністів електровозів дільниці внутрі
шнього транспорту, яку очолює Володимир Московчук. Електровозники успішно справляються 
з відвантаженням вугілля, забезпечуючи високі темпи проходки шахтарям.

На фото (зліва направо): машиністи електровоза «АМ-8» Віктор СИДОРЕНКО, Іван ЗА
ЇКА, бригадир Володимир МОСКОВЧУК га Вінюр ШЕВЧЕНКО. Фото В. КОВПАКА.

П РИГАДУЄТЬСЯ цифра 
■ " видобутку вугілля 
понад план: 14 з по
ловиною тисяч тонн за 
перші три роки нинішньої 
п’ятирічки. Вона вже змі
нилась до сьогодні. Зрос-

ла, бо сприяє
му свіжий запас енер
гії комсомольсько - моло
діжної бригади роторно
го екскаватора РС-350, 
яка ударно трудиться на 
дільниці Морозівського

иьо- вуглерозрізу комбінату 
«Олександрі яву гілля».

Ще на початку четвер
того, визначального дев’я
теро молодих гірників з 
колективу Володимира 
Зозулі серйозно зважили

ЗАВТРА - ДЕНЬ ШАХТАРЯ

ВМІННЯ ПЛЮС ІНІЦІАТИВА
її можливості і прийня- 

підвищені зустрічні 
плани. Відповідальність 
була надто великою — 
бригада ж виступила се
ред ініціаторів змагання 
під девізом «П’ятирічку — 
за чотири рокиї». І трохи 
згодом, після виступу 
групкомсорга Володими
ра Бакуна на обласній 
комсомольській конфе
ренції, молоді виробнич
ники остаточно зрозуміли, 
що їх зобов’язання ста
вить перед кожним сер
йозні проблеми.

То й не дивно, що ко
жен комсомолець нама
гається пізнати секрети 
машини якнайдосконалі
ше. Тепер складно домог
тися успіхів у праці, як 
кажуть, голіруч. Профе
сійне вміння повинне зба
гачуватись ініціативою, 
творчим підходом до 
справи. А з результаті — 
хлопці мають змогу по
хвалитися: в тому, що по
мічники машиніста комсо-

мольці Григорій Натюхай- 
ло, Сергій Губа та інші 
вже зараз упевнено сіда
ють до пульта управління 
екскаватором, виграш, 
безумовно, всієї бригади.

Бригадир якось поді- 
лився тим, про що пам я- 
тає тепер кожен, хоч і не 
звикли наголошувати: на 
їх комсомольсько - моло
діжну рівняються, з них, 
хай не звучить це само- 
впевнено, беруть при
клад.

І зараз заощадження 
кожної робочої хвилини, 
нарощування темпів у 
праці привело дружний 
колектив гірників до їх 
свята — Дня шахтаря — з 
визначним здобутком: 
тільки за 20 днів серпня 
комсомольсько - моло
діжна видобула і відван
тажила понад план 1028 
тонн вугілля.в. окуньков, 

секретар комітету ком
сомолу ОДорозі вського 
вуглерозрізу.

До 30-річчя соціалістичної революції в Болгарії

КРАЇНА ПРАЦІ І ТРОЯНД
1. КОРЧАГІН! ВІН 1

~ З БОЛГАРСЬКОГО ЩОДЕННИКА

НАШ
Поїзд «Москва — Варна» набирає 

швидкості. Мій співбесідник Іван Іванов 
Волчев — секретар парторганізації зеп- 
посховища сДобруджа», що в Толбухі- 
пі. Познайомилися щойно в Бухаресті 
па вокзалі. Під час стоянки він підійшов 
до нашої груші почувши, як хтось ви
мовив: «Кіровоград». Представився і 
розплився у посмішці: «Другарі позма- 
гаишо!», познайомив із своїм товаришем 
лрмсто Ботановпм з маслозаводу імені 
В. Коларова в Толбухіиі. Тепер співчут
ливо заспокоюємо один одного: як 
жаль, що познайомилися так пізно, те
пер спільно подорожувати лише до' Ру
се не більше двох годин їзди, а по
говорити є про що

Іванов довк переглядає свіжий номер «Мо- 
комУИ*|ж». перечитує матеріали, де 

п'н- і Я-г"Рг ,!среб>ва"">' молодіжної делега- 
іцнні ГолбУхі,,сь«ого округу на Кіровоград- 

Гсопгірвл“ Вас.,,’ІЬква- Стефан Веліков, Янкл 
кі Іііяішп і ,І1,І,ае с»°іх земляків на знімку Іванов, | ми розуміємося на півслові.

— Плівка збереглася, по приїзді від 
друкую знімок кожному на пам’ять, — 
пропоную і згадую минулорічну зустріч 
і і толбухіі|цяміі, що приїздили на- засі
дання Міжнародного клубу молодих.ме
ханізаторів. З задоволенням називаю

імена Атапаса ІІіколова, Петра Стоян- 
ва, Тодора Петрова, з якими познайо
мився тоді.

— Віктор Галушка, — не залиціаєть- 
ся в боргу Іван Іванов. — Сподобався 
мені ваш бригадир комсомольсько-мо
лодіжної.

Ось уже п’ять років продовжується діалог 
молодих хліборобів Кіровоградіциіін і Іо.тбу- 
хінського округу, Кіровограді!! зустрічаються 
з болгарськими друзями, і, навпаки, молоді 
механізатори з Толбухінськоло округу приїз
дять за досвідом на Кіропоградщину,

Пригадую, як образно під час недавньої зу
стрічі в обкомі комсомолу сказав про Толбу- 
хінський край перший секретар Толбухінсько 
го міськкому комсомолу Георгій Допев: «Там 
печеться хліб».

— Так ми любо називаємо під час косовиці 
наш край — справжню житницю Болгарії, — 
Іванов непогано володіє російською мовою. — 
Шістдесятнцснгнерові врожаї пшениці у нас 
не рідкість, у деяких іосподарствах отриму
ють і по вісімдесят. Незабаром почнеться.., 
(Ци зустріч відбулася напередодні жнив). 
Хліб потече, зологим полоном, а ми приготу
ватися приймати зерно... я оце за досвідом 
їздив...

Два тижні Іван Іванов був у нашій 
країні. Відвідав підприємства харчової 
промисловості. ,у, Москві, Києві, Деііін- 

> граді, Мінську. ІІс втаює свого захоп
лення. Багато, чого запозичили болгар
ські друзі в організації соціалістичного

змагання у москвичів. Сподобалася на
очна агітація па підприємствах Киє
ва. Надійно діють в цехах нові автома
ти вимірювання температур зерна, по
тужні фільтри.

_ Такі б і нам. Та й ми своїм досвідом по
ділилися. Наприклад, у нас краще відсівну 
площу використовують. А я вже бував рані
ше у вашій країні. В Одесі. Кишинев!. Та ли
ше цього разу осягнув, яка вона, як у пісні 
співають, неосяжна. А скільки вражень... Ле
ніні рад — ленінські місця, Піскарсвське кла
довище, Ермітаж, Ісаакіївський собор, Мінськ 
—• Хатинь. у Москві — Красна площа... Хре
щатик у Києві, Дніпро. Не забудуться зустрі
чі із радянськими людьми.

Як швидко плине час. Ось 
вже Джурджу — прикордонна 
станція.

— Зараз буде міст дружби, — 
І поки поїзд проноситься через 
Дунай, Іван 
про ті роки, 
міст, про те, 
мився з радянськими будівель
никами. — Вони мені чимось 
нагадують Павку Корчагіна.

Новин напрямок у роз
мові. Співрозмовник за
хоплюється. розповідає про 
те, як дивилась толбухін- 
ська молодь багатосерійний 
.телевізійний фільм «Як-гар- 

-лувалася сталь». Наводить 
■приклади яро тс. як бол
гарські юнаки і дівчата

Іианоп розповідає 
коли будували 
як він позиайо-

наслідували Корчагина під час антифа
шистського підпілля, у’ перші роки со
ціалістичної Болгарії'

— На нашому підприємстві уже про
ведено цілий ряд творчих вечорів ч-Кор- 

. нагін живе серед нас».
Поїзд наближається до Русе. І, перш ніж 

потиснути рукн один одному, обмінюємося 
сувенірами, адресами. І багатозначно звучить: 
<До зустрічі!» Бо копа відбудеться обов'яз
ково.

Досвідчені туристи кажуть, іцо ту
ризм саме і цікавий своїми непередба
ченими зустрічами. У такому разі мені 
поталанило вже у перший день подоро
жі. Га її ке лише мені, усій групі. У ба
гатьох в записнику того дня з'явилися 
адреси з Толбухінського краю.

(Далі буде).
Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.

На фото: Христо БОТА НОВ (крамній зліва) 
та Іван ІВАНОВ (крайній справа) з кірово
градськими туристами.



З епюр

протестує проти вій-

(Далі буде!

І

МОЛОДИЙ КОМУНАР")

в лікарні, в Доб-
ЮВІ-

ВСІ ЗЛОЧИНИ і 
де б вони не

Героєм Соціалістичної Праці 
і, постолі М. М. Тарпон- 

та іншими значиться і його прі-

24 серпня 1974 року

з

за

пял. зліва) в Москві, серед делегатів,

трапилось так, що 
стрічка була від* 

Італію, в Кортика

Не до- 
- приду- 
адресу: 
мульт- 

посгри-

Гї РИКЛАДИ? Скільки завгодно. 
•• Події в Іспанії, Португалії, на 
Близькому Сході, — скільки їх бу
ло, є і ще буде! Тому й створений 
фонд миру, аби протидіяти цьо
му сучасному варварству — ось 
на чому мусить наголосити. 
Одне з найближчих завдань фон
ду — матеріально підтримувати 
народи інших країн, виділяти 
кошти на проведення наукових 
досліджень з метою збереження 
миру, роззброєння, заборони 
ядерної зброї, використання 
ядерної енергії в мирних цілях.

на проведення конгресів, фести
валів, конференцій, фінансує усі 
важливі заходи, підпорядковані 
єдиній меті — захисту миру. Такі, 
як міжнародні зустрічі визначних 
громадських діячів, ветеранів вій
ни тощо.

Феодосій Деомидович — не
змінний учасник усіх республікан
ських форумів, один з найактив
ніших діячів фонду. Його прист
расні телеграми 
гових акцій 
редакціям багатьох центральних 
газет. Він

3 приводу чер- 
імперіалізму відомі

•Володимир базилевськии
І І ґА і і П И / Д і і П І И і і / и і

«ига и в ниш і ас 
документальна повість»

РАДІСТЬ.
Фотоетюд Л. ЮДІІІОЇ.

ЕКРАНАХ 
ВЖЕ СЬОМИЙ 

РІК, АЛЕ 
ІНТЕРЕС 
ЗГАСАВ. 
ЛЯЛОСЬ 
«ПОСТАВИТИ КРАПКУ». 
ЖЕ СТАЛО ВІДОМО. ЩО ПРИ
ГОДИ ВАШИХ СИМПАТИЧНИХ 
ПЕРСОНАЖІВ ПРОДОВЖУЮ
ТЬСЯ. ЧИ ТАК ЦЕ?

— Так. 1 знову, як і після пер
шої серії, за проханням дітей. 
Точніше, навіть не серії, а попе
редньою варіанта фільму. Адже 
в 1969 році за сценарієм «Ну. по
стривай!’ ми вирішили зробити 
фільм. Саме фільм, а не серію. 
Але ось він народився, пройшов 
по телебаченню, і буквально з 
наступного дня на нашу адресу 
потекла справжнісінька ріка ли
стів. Переважно це були, звичай
но, послання дітей. Вони настій
но заявили про своє бажання ба
чити продовження історії героїв

країни йде 
ФІЛЬМ СЕ

НЕ СКАЖЕШ, ЩОБ 
ДО ВАШИХ ГЕРОЇВ 
В ПРЕСІ ИОВ1ДОМ- 
ПРО ВАШ ПАМІР 

НАМ
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«ПРОШУ РОБИТИ
Нї, ПОСТРИВАЙ!

пластиліну, випалених на фане
рі, вирізаних із дерева персона
жів «Ну. постривай!». Знову був 
висловлений величезний інтерес 
дітей до фільму.

Як же бути? Відповісти на всі 
листи просто неможливо: це 
зайняло б півтора |оку всього 
часу творців фільму. Тоді теле
бачення надало нам ще одну пе

редачу. Ми зсипати 
вміст мішків в одну 
велику гору. Я по
казав дітям па ці ли
сти. вибачився перед 
тями, хто не отри
мав відповіді, і по
обіцяв, що в знак по
дяки за таку увагу 
до фільму, серія бу
де продовжена.

Як мовиться,
легкої руки юних 
друзів п'ятий випуск 
отримав ввщу наго
роду Всесоюзного кі
нофестивалю в Ал- 
ма-Лті. Зняли шосту 
серію, сьому, а діти 
все пишуть, 
мовляючись, 
мали просі у 
«Москва, 
фільм «Ну. 
вай!» 1 листи знахо
дять нас. Одна дів- 

папнеала на 
Листоноша' 
де роблять

БЕЗКІНЕЧНО»
Кореспонденти ЛИН Всеволод МАР

ИН і Юрій МОЖАЄВ бесідують з ре- 
жисером-постановником «І/у, постривай!» 
художником Вячеславом КОТЕНОЧК!- 
НИМ.

мультфільму. Хлоп яіа і дівчат
ка свої прохання, як правило, 
підкріплювали власними сценарі
ями, ретельно, любовно розроб
леними в малюнках, підказували 
дальший хід подій. Листи були 
смішні, ..ворушливі, наївні. Се
ред багатьох .мені особливо за
пам'ятався один. Вона Бушуєв з 
уральського міста МІаса писав: 
аПрошу робити мультфільм «Ну, 
постривай!» з продовженням і 
безкінечно... Нова...»

Листи, .зрозуміло, приносили ве
лику радість. Але вени змушува
ли і задумуватися: фільм дітям 
сподобався, можливо, дійсно вар
то продовжити іію тему? ’Іак з’я
вився другий г.игуск, потім тре
тій, четвертий. Головна склад
ність для нас полягала в необхід
ності робити кожну серію несхо
жою на попередні. І після чет
вертої серії я задумався. Чи не 
набридли ми з нашими випуска
ми? Ситуація ж тут одна: заєць 
біжить -- вовк наздоганяє. Потім, 
знаєте, в нашій справі так, як в 
балеті і в спорті: важливо вчасно 
кинути. Але 
саме остання 
правлена в __ __
д’А.мпецпо на Міжнародний кіно
фестиваль спортивних фільмів і 
отримала там найвищу нагороду. 
Потім я виступив по телебачен
ню, розповів. звертаючись до 
юних глядачів, про нашу роботу 
і намалював п'ять кадриків, в 
яких розкривався один із епізодів 
пропонованого нового випуску: 
Вовк дивиться в підзорну трубу. 
Бачить, як заєць стрибає по схід
цях, хвацько мчить перилами 
вниз. Вовк стоїть з розкритим 
мішком. Заєць з'їжджає в нього. 
Я сказав: «Хлоп’ята, хго з вас 
придумає, як зайцеві смішно і 
оригінально вивільнитися із паст
ки, той може прислати нам свої 
пропозиції». Через декілька днів 
до студії під'їхала автомашина 
телебачення. Із неї вивантажили 
вісім мішків листів, сказавши: 
«Розбирайтесь самі». Ми розгу
бились. їх виявилось понад ЗО 
тисяч ’ *2? листів-сценаріїв, наді
сланих’з* усіх 'кінців країни, на
писаних па різних мовах. Ми 
отримали тисячі виліплених із

чинка із Казахстану 
конверті: «Москва.
Кинь лист туди, 
фільм «Ну. постривай!». Будь 
ласка». Отримали ми лист з та
кою важливою адресою і прочи
тали: «Дорогі художники Вовків 
і Зайців! Мені дуже сподобався 
ваш мультфільм. Я готова ди
витись його продовження до кін
ця спою життя». Як бачите, во
на дала нам досить порядний діа
пазон для роботи. Але в кінці 
свого звернення дівчинка написа
ла: «...Тільки ось інколи мені 
стає жаль Вовка. Як йому, бід
ному, перепадає! Зробіть, щоб 
хоч раз перепало Зайцеві». А 
хлоп’ята із північних районів на
шої країни висловили образу: 
«Чому це в ваших фільмах всі 
пригоди відбуваються влітку?»

Скільки буде ще створено ви
пусків «Ну, постривай!», точно 
сказати важко. Не берусь твер
діли, що той, який зараз в робо
ті, — останній. Хоч він і задума
ний як завершальний. Гадайте 
самі. .Минулого літа я виступав в 
підмосковному піонерському та
борі і сказав дітям: «Ми готуємо 
сьомий випуск. Постараємося по
мирити героїв, і на цьому серія 
закінчиться. Ви б бачили, шо туї 
піднялось. Ніби на мене обвали
лася стеля Почулися незадово- 
ле:іі вигуки: «Ні!» Діти затопалп 
ногами. Потім зіскочили з місць, 
кинулись до дверей І оголосили 
свій ультиматум: «Ми вас відпу
стимо, якщо тільки обіцяєте 
продовжувати мультфільм. Коли 
ж ні, залишитесь тут!» Довело
ся поступитися. 1 ось умови «ка
пітуляції» ми виконуємо —.готу
ємо восьму серію.

— СПОЧАТКУ ВИ ГОВОРИ.Ill 
ПРО IE. ЩО МУЛЬТФІЛЬМ 
«НУ. ПОСТРИВАЙ!», АДРЕСО
ВАНИЙ ДІТЯМ. АЛЕ СЕРЕД 
ЙОГО ШАНУВАЛЬНИКІВ ВИ
ЯВИЛОСЬ БАГАТО ДОРОСЛИХ. 
ЧИМ ЦЕ ВИ ПОЯСНЮЄТЕ?

— Ми, дійсно, знімали фільм, 
розрахований на дітей. І не спо
дівалися, іцо пій зацікавить гля
дачів різного віку. Проте, після 
пертого випуску сгала явною 
иайпа.ткіша до нас увага, робітни
ків і колгоспників, Інженерів і лі-

II
і.арів, студентів, вчених, військо
вих. І від них надходять тисячі 
лисгів-сценаріїн. Проявився
якийсь приголомшливий .масовий 
інтерес і творчий запал до випус
ків «Ну, постривай!».

Ви питаєте, чим цс пояснити? 
Ідея, тема фільму, на мін пог 
гляд, вічна і загальнолюдська. 
Якщо говори пі просто, то Вовк і 
є хуліганом, ображаючим малень
кого, слабенькою хлопчака. Цс 
войовничий хам на службі, в по
буті. Багато, на жаль, іцс прото
типів Вовка в житті людини на 
всіх етапах, від її народження і 
да глибокої старості.

— ВАШ ФІЛЬМ З ВЕЛИКИМ 
ІНТЕРЕСОМ ДЕМОНСТРУВАВ
СЯ В ДЕЯКИХ СОЦІАЛІСТИЧ
НИХ КРАЇНАХ. ЯК І В ЧОМУ 
ЦЕП УСПІХ ВИРАЖАВСЯ?

— В травні минулого року мені 
пощастило побувати на фестива
лі гумору й сатири в знаменито
му болгарському місті Габрово. Я 
був дуже радий, довідавшись про 
тс, що випуски «Ну, постривай!», 
користуються успіхом не лише в 
радянський дітей, а й у дітей 
Болгарії. Це підтвердив фести
валь.

Маска, яку я привіз з собою і 
подарував Габровсько.му музею 
гумору, — маска Вовка, вияви
лась дссятнтнсячним ювілейним 
експонатом. Цс теж було для час 
приємною новиною.

Пізніше, коли в і.офії проходив 
тиждень радянського кіно, в цеп 
тральному кінотеатрі міста пока
зали два останні випусти «Ну, 
посірішай!’. Біля входу зібрало
ся стільки дітей, що це ііавіт; 
порушило еулнчіїїій рех. Корес
пондент газети «Отечествен 
Фронт» не зміг потрапиш на пе
регляд. хоча в нього була пере
пустка. Не зміг лише з тієї при 
чини, що діти сказали йому: 
«Дядю, куди ти? Це ж Фільм 
для дітей’».

Ми дуже гордимось, що наш 
фільм популярний і в іншії . со
ціалістичних країнах. Працівни
ки телебачення Німецької Демо
кратичної Республіки, перебува
ючи в Москві, розповіли про те, 
як полюбилася серія німецьким 
дітлахам, і з яким нетерпінням 
чекають її продовження.

Недавно наші товариші повер
нулися із Польщі. Виявляється, і
гам фільм широко відомий і ша
нований.
нам, що 
бути і не
- ЧИ ___

НАДЗВИЧАЙНИЙ, 
ІІІІИ ЕПІЗОД, ЗВ'ЯЗАІІІІЯ З 
МУЛЬТФІЛЬМОМ. ЗА ВСЮ НО
ГО П’ЯТИРІЧНУ ІСТОРІЮ?

— Найбільш хвилюючий епізод, 
певне, трапився в далекому гір
ському селі Вірменії. Декілька 
років тому там тяжко захворіла 
п’ятирічна дівчинка. Справа в то
му, що вона дуже приятелювала 
і домашнім кроликом, любовно 
ного доглядала. Та ось якось вно
чі її чотирьохногого приятеля 
роздер вовк. Дівчинка захворіла. 
Вона беззвучно плакала і поволі 
згасала. Лікарі, не дивлячись на 
всі старання, були безсилі. І тут 
сільський лікар згадав про пані 
фільм. І коли увечері в кімнаті, 
де лежала хвора, ожив І весело 
заговорив наш заєць, гранилося 
диво. Дівчинка заусміхалась. В 
її притухлих очах ( знову загорі
лося ж ч і гя. ". '

Це її і найбільша нагорода 
нашу . праціб. Ряди такого днвд 
варто присвятити себе всього 
мистецтву.

Все це теж підказує 
восьмий випуск може 
останнім.
БУВ ЯКИИ-НЕБУДЬ 

.......ПАМ’ЯТ- 
ЕЛІЗОД, ЗВ’ЯЗАНИЙ

випадково так часто видають- 
монографії, бюлетені, плакати 
кінофільми, присвячені темі 

миру.
Книга в чорному лідерині, по

дарована ветеранами війни, стала 
могутнім засобом пропаганди, і 
навіть безтурботно настроєна 
аудиторія відразу вмовкала, тіль
ки-но лектор звертався до неї.

Перші двісті карбоованців, віді
слані ще в добровільний фонд 
миру, започаткували новий важ
ливий етап діяльності лікаря-гро- 
мадянина — систематичну мате
ріальну підтримку нової органі
зації. Дві перші зарплати в ім я 
збереження миру — це на довгі 
роки стало правилом, яке не пе
редбачало винятків, 
вання за публічні 
переадресовувались 
Коли стало відомо і 
цтво в Краснодоні 
відважним молодогвардійцям, лі
кар, не вагаючись, матеріально 
підтримує і це починання.

Гетьманець — член правління Респу
бліканського Комітету захисту миру, 
голова Вільшанського районною Комі
тету .миру, ініціатор багатьох почи
нань. Скрізь і всюди він пояснює, що 
радянський рух па захист миру під
тримується Комітетами фонду, а не фі
нансується держаною, як цс твердить 
буржуазна пропаганда. Факти? Будь 
ласка.

1967 рік. Український республікан
ський комітет захисту миру перерахо
вує сто тисяч карбованців на придбан
ня промислових та продовольчих това
рів для Демократичної Республіки 
В'єтнам.

1969 рік. Тсплоход «Микола Остров- 
ськнй» везе подарунки в’єтнамським 
дітям: обладнання для шкіл, ліки, ме
дичні інструменти. У відповідь -- лисі 
від Спілки жінок' В’єтнаму.

«Дорогі друзі! Глибоко схвильовані 
вашим прекрасним вчинком —' переда
чею зібраних коштів для жінок і ді
тей В'єтнаму. Радянські жінки, як і 
весь ваш народ, який зазнав стільки 
лиха від фашистської навали у мину
лій війні, завжди допомагали в’єтнам
ському народові. Листи, подарунки, 
товари, які ми одержуємо в значній 
кількості -- це свідчення величезної 
підтримки, яка є дуже важливою для 
нашої остаточної перемоги. В'єтнамці 
ніколи не забудуть дорогоцінної до
помоги, яку подала їм прекрасна і 
щедра Україна. Дякуємо також за 
турботу про наших глей, які иавчаю- 
гься у вашій країні».

1970 рік. На об'єднаному засіданні 
виконкому Радянського Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця, прези
дії Радянського фонду миру було 
г:р.і>іі>>і;и рішення допомогти жертвам 
ізраїльської агресії — сім'ям араб- 
ськ і ; робітників а місті Лбу-Заабе.іі. 
’’ого ж року населення Перу, що по
терпіло від землетрусу, одержує стан
дартні збірні будинки, маш ині для бу
дівництва шляхів, польовий госпіталь 
на 200 ліжок, вертольоти з обслугову
ючим медичним персоналом, обладнан
ня для дитячих садків.

Фонд ПОСТІЙНО виділяє кошти

Всі відраху- 
лекції також 

фонду, 
про будівни- 

і пам’ятника

(Продовження. Поч. в номерах 
за 10—29 червня, 2—30 липня. 
3—22 серпня).

і 
ськово-морської блокади амери
канськими агресорами Куби і 
піднімає свій голос на захист пат
ріотів Анголи. Почуває себе гро
мадянином земної кулі, однаково 
відповідальним за 
несправедливості, 
відбувалися, 

йому вільно у себе 
рянці і н столиці республіки на 
лейній сесії Українського товариства 
дружби і культурних зв'язків з »ару- 
біжними країнами, де в списку висту
паючих поряд з академіком 1. О. Гур- 
жієм, 
II. С. Пахотою, 
ськіїм 
зви ще.

У 1970 році в Києві, у клубі Ради Мі
ністрів УРСР Голова Українською 
республіканського комітету захисту 
миру академік в. II. Комісарсіїко в 
урочистій обстановці врунів лікареві 
Золоту медаль «Борцеві за мир» Ра
дянського Комітету захисту миру.

А роком пізніше голова Всесоюзної<* 
фонду миру письменник Борис Поле
ний прикріпив на лацкані піджака .хі
рурга Почесну срібну медаль фонду.

Годі й перелічити всі грамоти, знач
ки, подарунки, що ііііміі був відзначе
ний Ф. Д- Гетьманець зи свою подви
жницьку діяльність тільки па цій од-- 
ній. але такій важливій ділянці ро
боти.

Повернувшись з чергового рес
публіканського форуму, Феодо
сія Деомидович завжди розпові
дає про все бачене, чуте, пере
жите на сторінках районної Газе
ти. Земляки ж мусять знати, як 
академіки і письменники, видатні 
хлібороби і металурги, представ
ники всіх верств населення Украї
ни вели велику розмову про 
дальші шляхи зміцнення миру.

В районі загинуло стільки лю
дей — нагадає він в одному з 
своїх виступів. В ім'я життя, а 
і/л’я майбутнього живим нале
жить пам’ятати цей довгий сувій 
прізвищ загиблих. З гідною поди
ву впертістю повторятимемо іме
на Михайла Телішевського і Ми
коли Арнаута; Миколи Понома- 
ренка та Івана Луданова — бага
тьох з тих, хто не повернувся до
дому. Попіл загиблих стукає в 
серце.

Не був одинокий в своїх зусиллях і 
починаннях. Були й інші. Інвалід Іван 
Романович Таранчук із села Гаврніік- 
ки на Вінниччині, Олександра Авра- 
мівіїа Розапова з міста Мукачева, що 
перерахувала у фонд миру 3 тисячі 
своїх трудових заощаджені,. Серед 
численних перерахувань на то органі
зацію — заощадження шахтарів Дон
басу. Гірників Криворізького залізо
рудного басейну. Екіпажу турбохода 
«Фредерік Жоліо-Кюрі». Міжнародна 
Ленінська ішемія драматурга Олексан
дра Корнійчука. Авторські гонорари 
діячів ііауг.и і культури.

Михайло Воіїнич, авгор брошури 
«Фонд миру» наводціь цікаві факти. 
Комсомольці Білогірського району 
Кримської області провели молодіж
ний подільник, на який вийшло понад 
дві тисячі юнаків і дівчаг. Гроші пе
рераховано фондові миру.



»МОЛОДИЙ КОМУНАР**4 стор,
серпня 1914 року

•ПЕРУЧИСЬ за нову справу, Олек- 
■^сапдр Борисов завжди думав: 
«А як в інших, досвідченіших? З 
чого починають вони?.,» От і ком
плекс ГПО. Нормативи повинен 
скласти кожен комсомолець. Якщо 
кликати їх поодинці, бажаних ре
зультатів не буде, — треба гуртом, 
всім колективом.

Завітав в Кіровограді на стадіон спорт
клубу «Зірка», в суботній день тут по
винні були складати нормативи пред
ставники невеликих підприємств міста, 
які не мають своєї спортивної бази. 1 
раптом... Ватажок знам'янських аван

На перші старти вийшли всі — і 
спортсмени-розрядннки, і початків
ці. Цс був легкоатлетичний крос — 
в ліс. Звичайний день став святко
вим .“ лУнав бадьорий марш, па 
старті і фініші майоріли прапори, 
кликали транспаранти, лозунги...

На першому етапі дистанції вже 
були виявлені менш підготовлені 
бігуни. їх підбадьорювали досид- 

. ченіші:
— Частіше працюй руками, стеж

/ В БУДНІ-
СВЯТ®

■ за диханням...
Так і у вихідні 

дні, після роботи.
Визначи л и с ь 

сильніші, вияви
лись і ті, кому тре
ба допомогти, ще 
трохи потренува
тись.

> «ПЕРШІ СТАРТИ НЕ ПОВИННІ СТАТИ ОСТАН
НІМИ» — ТАКИЙ ДЕВІЗ ЗНАМ’ЯНЧАН, ЯКІ ЗАЛУЧА
ЮТЬ ДО ЗДАЧІ НОРМ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ, ПОПОВ
НЮЮЧИ РЯДИ ЗНАЧКІВЦІВ

гардівців був здивований — иа бігові до
ріжки виходили жінки і чоловіки в зви
чайному одязі — костюми ті, що й в це
ху чи на вулиці, он хтось навіть плаща 
не скинув. Ну як, скажімо, можна дале
ко стрибнути, коли в тебе вузьке модне 
плаття?..

Звичайно, така організація змагань хі
ба що давала право інструкторам поста
вити в протоколах помітку: «Проба сил 
відбулась». Ллє для багатьох ці старти 
були першими і останніми.

ІІі, така формальність лише па 
шкоду. Треба людей зацікавити, пе
рекопати. Щоб урочисто, щоб по- 
святковому.

В колективі фізкультури «Елек
трон» Борисов перш за все подбав 
про спортивну базу. Разом з ком
сомольськими активістами, ведучи
ми спортсменами обладнали легко
атлетичний комплекс, гімнастичне 
містечко, інші майданчики для май
бутніх значківців, закупили спор
тивні костюми.

З метою пропа
ганди нового ком
плексу О. Борисов 
обладнав фото
стенд — там були 
портрети перших 

значківців, провідних спортсменів.
Тут же стенд з нормативами ком

плексу.
Знову старти. ІІа' майданчик при

йшли Павло Аидреїшпн, Микола 
Катков, Борис Милюков, «золоті» 
значківці Наташа Шульженко, Ми
кола Галов, Володимир Нагорний, 
Люда Полікут. їм назустріч:

— А ви ж уже нагороджені, ви
копали всі нормативи...

Борисов з гордістю дивився на своїх 
активістів: «Правильно розуміють діло 
ці товариші. — ГПО не на один день, а 
система, щоб бадьорість, здоров'я і си
ли вистачило надовго. Он хоч би Андре- 
їшин. Ще в тридцяті роки захопився 
фізкультурою. Тепер теж перший серед 
ветеранів отримав значок. І після цього 
не забув про фізкультуру — бігає що
дня в лісі по три-чотири кілометри. От І 
приклад для молодих...» 
/^КЛАДЕНІ нормативи з кульо- 

вої стрільби, проведено день 
стрибуна, мірялися майстерністю в

басейні, нову крос. Є 239 значків
ців. І ось ще одне свято — фіиал 
спартакіади ГПО. Тут па старті 
тільки кращі з кращих. А серед убо
лівальників такі, хто ще лише го
тувався скласти залік з фізичної та 
військово-технічної підготовки. Бу
ли показові вправи гімнастів, фіз
культурники пройшли в святкових 
колонах вулицями міста, поклали 
квіти до обеліска воїнам-визво- 
лителям. Далі — ігри, атракціони. 
Вийти на стадіон у складі великої 
групи спортсменів тим, хто спосте
рігав це видовище, теж хотілось. 
Така нагода трапилась — почали
ся старти Всесоюзної першості з 
багатоборства ГПО на призи «Ком- 
сомольской правди». 11а цей раз під 
прапорами ДСТ «Авангард» стали 
більше 300 фізкультурників — і 
спортсменп-розрядппки. і початків
ці. В упертій боротьбі перемагали 
ті, хто систематично займається 
спортом. Але й з’явились нові іме
на — в списку значківців ще 48 чо
ловік.

Після масових стартів в колективі фіз
культури авангардівців Знам'янки було 
оголошено:

— Переможці поїдуть у Київ, щоб по
бувати на столичному стадіоні під час 
республіканських змагань, щоб побачи
ти чемпіонів країни, прославлених олім
пійців... І надалі таким юнакам і дівча
там ми даватимемо ці путівки...

Хто ж не хоче побачити Валерія 
Борзова чи футболістів київського 
«Динамо»? Але така честь — тільки 
кращим з кращих. Треба стара
тись!..

І знову Олександр Борисов веде 
своїх друзів па стадіон.

ГЧ ВЛАСНА рада ДСТ «Авангард» 
узагальнила досвід знам’япчап, 

про їх діяльність випущено плакаг, 
їх згадують і в лекціях, пропагую
чи новий фізкультурний комплекс. 
А в колективі фізкультури про свій 
досвід починають так:

— Ми просто робимо те, що тре
ба робити щодня. Щоб бути моло
дими...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодою комунара».

субогия

Віктору Ковальову і Тетяні Жаданоаій, Геннадію Мазуру і Ользі Охватенко, 
Миколі Рибалку і Людмилі Кошем’яченко, Валерію Колосову і Наталії Саламасі, 
Олександру Ющенку і Надії Твердоступ, Віктору Шуляку і Лідії Куліш, Григорію 
Корецькому і Раїсі Довгополовій, Павлові Барському і Людмилі Пономарьовій, 
Олександру Трілевнчу і Ірині Мироненко, Віктору Неклесі і Галині Бондарев- 
ській, Анатолію Бойку і Людмилі Майстренко, Віктору Скрибченку і Наталії 
Олійник, Олександру Фурлету і Маргариті Желєзняк, Вячеславу Кольцу і Ва
лентині Демченко, Віктору Волощуку і Любові Лисій, Георгію Гавриленку і Надії 
Онойченко, Сергію Євтухову і Людмилі Кинаш, Семену Полтавцю і Олені Бон- 
даревській, Валентину Колесніченку і Любові Гончаренко, які сьогодні реє* 
струють свій шлюб у Кіровоградському бюро ЗАГС.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач.
— Кольорове __
Ранкова гімнастика.
— Новини. (М). 9.30 
рове телебачення, 
такль. (Ленінград).
Музична програма 
стами глядачів». (‘..........„
«Щля вас, батьки». (ЛІ). 11.20’
— Кольорове телебачення.
«Розповіді про російських ху
дожників». «Ілля Ренін». Пе
редача 2. (М). 11.43 — Кольо
рово телебачення. «Більше хо
роших товарів». (Лі). 12.15 — 
«Лялька з мільйонами». Ху
дожній фільм. (Лі). 13.30 — 
«Здоров’я». (М). 11.00 — Кон
церт учасників 5-го міжнарод
ного конкурсу імені П. І. Чаіі- 
ковського. (М). 11.55 — Ко
льорове телебачення. «Вам 
відповідає міністр електротех
нічної промисловості СРСР 
А. К. Аитонов. (М). 15.25 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (Лі). 
16.05 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (Лі). 
17.05 — Кольорове телебачен
ня. «Діги Країни Рад». Теле
візійний багатосерійний доку
ментальний фільм. (М). 18.00
— Кольорове телебачення. Фі
нал Кубка європейських чем
піонів з хокея. ЦСКА — 
«Брюнес» (Швеція). В перер
ві — документальний фільм. 
(М). 20.15 — Кольорове теле
бачення. «Співає народний ар
тист СРСР Д. Гнагюк». (М). 
21.00 — Програма «Час». (Лі).
21.30 — Кіноианорама. (М). 
23.00 — Любителям оперети. 
(ЛІ). 23.30 - Новини. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.90 — 
Наша афіша. (К). 10.05 — 
«Природа і люди». (Одеса).
10.30 — Художній фільм «По
пелюшка». (К). 11.50 — «ЛІНІ 
сучасник». Теленарис про 
комбайнера, Героя Соціаліс
тичної Праці П. Скубченка. 
(Донецьк). 12.20 — О. Уанльд. 
«Віяло леді Уіндермір». Ви
става. (К). 14.55 — «Хлібороб
ське літо». (Запоріжжя). 15.10
— Концерт. (Львів). 15.55 —
«На порозі другого сторіч
чя». (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 16.30 — 
«До Дня шахтаря». «Пиша
юсь іменем «шахтар». (Во- 
рошиловград). 17.00 — Пер
шість СРСР з футболу. «Шах
тар» ___ ...
18.45 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — Фільм-коицерт «Росій
ський романс». (К>. 19.45 — 
«Слався шахтарське плем'я». 
(Донецьк). 20.00 — Кольо-
росе телебачення. «У світі 
рослин». (К). 20.50 — «На
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«На ланах республіки». (К). 
21.35 — Кольорове телебачен
ня. «Запрошуємо на пісню». 
(К). 22.05 — Художній фільм 
«Заплутані сліди». (К).

(Лі). 9.05 Ц 
телебачення. =Я

(М). 9.20 — 
— Кольо- J 
Телсспек-

10.20 — 
та «За ли-ПГ 
(Лі). 10.50 -/З НЕДІЛЯ

ПЕРША ПРОГРАЛІА. 9.0<3 
— Програма передач. (Лі)1 
9.05 — Кольорове телебачення, 
Ранкова гімнастика для ді-3 
тей. (Лі). 9.20 — Новини. (М)«
9.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 - «Служу
Радянському Союзу!» (М)', 
Ц.00 — Кольорове телебачен
ня. «Музичний кіоск». (Лі)«
11.30 — Кольорове телебачен
ня. Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з адміралом, док
тором історичних наук В. Ф» 
Трибуцем. (М). 12.20 — «Сіль
ська година». (Лі). 13.20 — Ху
дожній фільм «Рідна кров». 
(М). 14.45 — «Сьогодні —
День шахтаря». Виступ міні
стра вугільної промисловості 
СРСР Б. Ф. Братчснка. (М), 
15.00 — Концерт. (М). 15.40 —* 
Міжнародна панорама. (Лі). 
16.10 — Чемпіонат Європи з 
водних видів спорту. (ЛІ),
16.30 — Кольорове телеОачен-
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 17.00 - Кольорове телеба
чення. «Клуб кіноподорожей». 
(ЛІ). 18.00 — Новини. (М).
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з боксу’. 
(Гавана). 19.40 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Увімкніть північне сяйво!-», 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Концерт, присвяче
ний Дню шахтаря. (ЛІ). По 
закінченні — повний. (ЛІ).

НІстру». (Донецьк).

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.20
— Кольорове телебачення, 
«Наш сад». (М). 16.50 — Ко* 
льорове телебачення. «Фільм
— дітям». «Утікач з Янтар
ного». (М). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 —• 
Документальний фільм. (М)'.
18.35 — «Зустрічний план 
Мурманської області — у 
дії». (М). 19.20 — М. А. Рим- 
ський-Корсаков. Концерт для 
фортепіано з оркестром. (М)'.
19.35 — Телевізійний багато
серійний художній фільм 
«Совість». І серія. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— «Документальний екран». 
(ЛІ). 22.30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з 
боксу. (Гавана). 23.00 — Ко
льорове телебачення. Спор-* 
тивиий щоденник. (М). 23.15
— Новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 

ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ 

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки: столярів будівельних; маля
рів будівельних; штукатурів-лищовальників-плнтко- 
виків; слюсарів-вентпляційників по монтажу систем 
вентиляції кондиціювання повітря; монтажників по 
монтажу сталевих та залізобетонппх конструкцій.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів, столярів-теслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, лицювальпихів-плвтковиків, мо

заїстів.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки 1 дів

чата віком 15—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М'ЯСОКОМБІНАТІ

оголошує прийом учнів
па 1974—1975 навчальний рік

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло- 

! еості. Строк навчання —» 
і 1 рік»

Приймаються юнаки віком 
ВІД 17 9 половиною років І 
старші та дівчата віком від 
16 з половиною років з осві
тою за 8—10 класів,

Наша адреса і телефони Газетз виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, еуп. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45 35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту = 2-46-87.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум, зароблених ними па 
виробничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж.

Училище має повозбудований, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
літне містечко.

При училищі о вечірня школа, діють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Випускники-відмінннки мають право вступати до вищих і 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у вищі н середні учбові эаклади про
фесійно-технічної освіти, де навчанвя проводиться при пов- 
пему державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до за
кінчення та на рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступпики подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обрзпоҐ професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чср- 
Еонозорівська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки «Буддеталь» автобусами №№ 2, 14. 15 до зупип
ки «Мічуріпа.», № 29. до кінця. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

Учнів забезпечують стипен
дією в розмірі 18 карбован
ці» та квартирними (З крб.) 
яа місяць, триразовим без- 
коштовним харчуванням,спец
одягом та форменим одягом.

Гуртожитком училище не 
вабезпечуе, а розміщуй хчнія 
не приватних квартира?.'

При училищі прінню ве
чірня школа.

Вступники повинні по
дати заяву на ім'я дирек
тора, автобіографію, до
кумент про освіту та на

родження, довідку про 
стан здоров'я, 6 фото
карток (3X4 см), довідку 
з місця проживання, ха
рактеристику. Прийом до
кументів до 25 серпня 
1974 року.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обознівське 
шосе, м'ясокомбінат, їха
ти автобусом Ке 10.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ4У. г. Кировоград.

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

поліграфії і кннж'ювої торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № 6

НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях:
токарі по металу, слюсарі механоскладальних ро

біт з обслужуванням свердлильних верстатів, елек- 
трогазозварювальники, електромонтери по експлуа
тації промислових електроустановок.

На всі спеціальності приймаються юнаки і дівча
та, що мають освіту 10 класів і вік від 15 до 25 ро
ків.

Для вступників по спеціальності електромонтер і 
електрогазозварювальник мінімальний вік для всту
пу — 16 років.

Строк навчання 10 місяців.
Для тих, хто встигає, виплачується стипендія 30 карбован

ців на місяць, відмінникам навчання стипендія виплачуєть
ся 37 карбованців .50 копійок.

За виконані роботи в процесі виробничої практики учням 
додатково до стипендії нараховується 33 проценти від заро
бленої суми.

Навчаючись в училищі, кожний учень, що має се
редню освіту, може суміщати навчання на підготов
чих курсах для вступу в інститут.

Учні, що закінчили училище з відзнакою, мають 
право поступати на вечірнє відділення поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий- 
стаж.

Кожний учень до призову в Радянську Армію набував спе
ціальність і потрібні знання з спеціальних і загальноосвітніх 
предметів.

До училища молодь приймається без екзаменів.
При училищі є їдальня, постійно працюють гуртки: хоро

вий, танцювальний, художнього слова, духовнії, естрадний, 
технічної творчості, стрілецький, парашутний, електротех
нічний, спортивні секції.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї, ха
рактеристика зі школи, автобіографія, фотокартки 
розміром 3X4 см (6 штук).

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.
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