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9 ІНТЕРВ'Ю З НАЧАЛЬНИКОМ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ КУЦІВСЬКОГО 
ЕЛЕВАТОРА - РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ БУДОВИ

ЇТ ОЛОЩАТЬ осінні дощі й тумани смарагдові 
килими озимих. Тендітні кущики розів'ються 

навесні, заколосяться під літнім сонцем. Росте 
хліб... Скільки праці вкладається в кожну виро
щену зернину! Скільки знань і турбот! Та .й най- 
дорідніший врожай мало виростити, мало зібра
ти. Із закінченням косовиці вболівань за нього 
не меншає. Тепер уже дума про те, як зберегти 
його. Хлібові потрібен дах, надійна комора. І бу
дують тоді люди великі споруди для зерна, що 
так і звуться — зерносховища. Виростає дім для 
хліба і в нашій області. Його адреса — ударна 
республіканська комсомольська будова, Куців- 
ський елеватор. Наш кореспондент нещодавно 
зустрівся з начальником будівельної дільниці 
Куціаського елеватора ПМК N2 139 тресту «Кіро- 
всградсільбуд» В. І. Долговим і взяв у нього ін
терв'ю.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ВИКОНАЛИ СВОЇ ОСОБИСТІ П’ЯТИРІЧКИ. ВИСО
КИХ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОБИВСЯ- КОМ-' 
СОМОЛЕЦЬ СЛЮСАР-ЛЕКАЛЬНИК ВАЛЕРІЙ РОМА
НЕНКО. НА ЙОГО КАЛЕНДАРІ — СІЧЕНЬ 1978 РОКУ.

НА ФОТО: КОМСОМОЛЕЦЬ. УДАРНИК КОМУНІС
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ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
У ВЛАДИВОСТОК

ВЛАДИВОСТОК, 22 листопада. 
(ТАРС), Генеральний секретар 
ЦІ< КПРС Л. І. Брежнєв прибув 
сьогодні у Владивосток, де він зу
стрінеться з президентом Сполу
чених Штатів Америки Дж. Фор
дом.

Разом з Л. І. Брежнєвим прибу
ли член Политбюро ЦК КПРС, 
міністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громико, міністр цивільної 
авіації Б. П. Бугаев, посол СРСР 
у США А. Ф. Добринін, помічник 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
А. М. Александров, Генеральний 
директор ТАРС Л. М. Замятін.

член Колегії МЗС СРСР Г. М. 
Корвієнко.

.У Владивостоцькому аеропорту 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва зустрічали пер
ший секретар Приморського край
кому КПРС В. П. Ломакіи, голо
ва Приморського крайвиконкому 
І. І. Штодін, командуючий вій
ськами Червонопрапорного Дале
косхідного ^військового ’округу 
генерал армії В. І. Петров, коман
дуючий Червопопрапорппм Тихо
океанським Флотом віце-адмірал 
В. ҐІ. Маслов, члени бюро При
морського крайкому КГІРС.
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забутий, ніщо не забуте», походів «Шляха
ми слааи батьків» комсомольці пройшли 
місцями боїв військових частин і з’єднань, 
які носять найменування «кіровоград
ських», «знам'янських», «олександрій
ських». І кожен майбутній виробничник те
пер знає про подвиги наших оизволителів.

Досвід такої організації роботи з військо
во-патріотичного виховання молоді парто 
було б запозичити деяким комсомоль
ським активістам Новгородківського райо
ну. Бо як, скажімо, може сповна накресли
ти свою діяльність в цьому напрямку комі
тет' комсомолу колгоспу «Україна», коли 
тут навіть секретар комсомольської орга
нізації Микола Гудименко не знає історії 
подвигів своїх односельців, які тепер пра
цюють є селі Верблюзці?

Краєзнавчі матеріали тут зберігаються в учите
лів місцевої школи. А їх місце — в музеї бойової 
слави, яким давно вже час відкрити в сільському 
Палаці культури. Цінні експозиції могли б розпо
вісти про героїв-земляків І. Кобилянсьного, 
Т. Уманського. В. Скопенка, про визволителів се
ла Героїв Радянського Союзу І. Половця те 
О. Белясва. Г. Стрепетова та їх однополчан. А 
які славні біографії у всіх 1074 полеглих воїнів- 
визволнтелія. яким споруджено обеліск в центрі 
села! А чи знають юнаки та дівчата Верблюжий 
бойові біографії 580 односельців, які нагороджені 
орденами за подвиги в минулій війні? Тут є над 
чим попрацювати і червоним слідопитам, і моло
дим краєзнавцям. Зараз пошук ведуть лише окре
мі активісти, здебільшого вчителі.

Прогалини спостерігаються і в роботі 
комсомольських організацій Світловодська. 
Донедавна тут плідно працювала дитяча 
морська флотилія. Тепер число її вихован
ців значно зменшилось. І все через непра
вильний підхід до підбору фахівців, які 
працюють з дітьми.

Нині в комсомольських організаціях 
йдуть звіти і вибори. Поряд з іншими про
блемами, юнаки і дівчата мають обговори
ти і те, як молодь продовжує подвиг своїх 
батьків, як виконує рішення XVI! з'їзду 
ВЛКСМ, практичними ділами доводить свою 
вірність Вітчизні, партії, вірність славним 
традиціям Ленінського комсомолу. Бо ми, 
сини і онуки колишніх фронтовиків, маємо 
йти в життя справжніми патріотами, вірни
ми ленінцями. Щоб завжди бути готовими 
на подвиг.

V ДНІ великих свят 
* вони йдуть вули
цями міста під роз
криллям червоних 
знамен. З сивиною 
тривожних літ, з мо
лодістю неспокійних 
сердець — йдуть ве
терани війни. І ми, їх 
сини та онуки, ша
нобливо і вдячно да
руємо цим людям 
найпрекрасніші квіти.
Ми горді за них, наших батьків, які своєю 
мужністю здолали грізного ворога. І, став
ши поряд з ними біля обеліска воїну-виз- 
волителю, клянемось бути гідними спадко
ємцями слави батьків. Із сотень уст звучать 
пристрасні слова:

— Будемо схожії
Так, ми вчимося у своїх батьків. Вчимося 

мужності і героїзму, захоплюємось їх вір
ністю Вітчизні.

! тепер, коли йде підготовка до відзна
чення 30-річчя Перемоги у Великій Вітчиз
няній війні, ветерани знову і знову стають 
нашими наставниками. А комсомольські і 
дтсаафівські організації у своїй роботі з 
військово-патріотичного виховання молоді 
нершочеоговим обов’язком вбачають до
помогу юним у глибшому розумінні, 
подвигу радянського народу, тісний зв'я
зок нашого героїчного минулого з сього
денням.

Ватажок первинної організації ДТСААФ 
Кіровоградського машинобудівного техні
куму С. В. Танський починає свою роботу з 
організації уроків мужності. Тільки в жовт
ні їх було проведено близько п’ятдесяти. 
Перед юнаками і дівчатами виступили Ге
рої Радянського Союзу І. Р. Усенко, Г. О. 
Куроп ятников, повний кавалер орденів 
Слави В. С. Сімухїн, ветерани війни з’заво
ду «Червона зірка». Розмова йшла про ра
дянський патріотизм і пролетарський ін
тернаціоналізм, про подвиги воїнів, парти
занів і підпільників в роки минулої війни.

В технікумі пройшов кінофестиваль фільмів на 
патріотичну тематику, комсомольські 1 дтсаафів- 
сьиі активісти організували цикл лекцій. Тема 
виступу С. В. Танського — «Захист Вітчизно — 
свящевкнй обов’язок кожного громадянина 
СРСР». Зустрічаючись з учнями кожної трупи, 
Сергій Васильович зачитує лист свого колкшпьо- 
ю вихованця Олександра Фабеля, який стан від
мінником бойової і політичної підготовки: аЯ 
ВДЯЧНИЙ Вам. що допомогли мені освоїти техніч
ку спеціальність, стати спортсмепом-розрпдником, 
засвоїти курс початкової військової підготовки...».

А е Кіровоградській СШ № 34 перед 
уроками мужності було проведено диспути 
на військово-патріотичну тематику, тимурів- 
єькі рейди, школярі відвідали музей, взяли 
участь у змаганнях з багатоборства ГПО.

В усіх профтехучилищах Кіровоградщини 
під час вечорів бойової слави «Ніхто не
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За десять місяців надоїли на кожну корову кілограмів молока:
Валентина СЛАВЕТИНСЬКА — колгосп «Дружба» Повоукраїнсько- 

го району — 4042;
Ольга КОЗАЧЕНКО —- Несватківський відділок радгоспу Другого іме

ні Петровського цукрокомбіпату Олександрівського району <— 4016;
Лідій ЩЕРБИНА •— обласна сільськогосподарська дослідна станція — 

3618;
Ганна ОЩЕП — колгосп імені Горького Долнпського району — 3580;
Марія ДЗІНА — колгосп імені XXII з'їзду КПРС Добровелпчківсько- 

то району — 3462;
Марія МАНАША — колгосп «Зоря комунізму» Новоархапгельського 

району — 3428; . ' .
Галина ВЛАСЕНКО — колгосп імені Шевченка Зиамінського райо

ну—3413; . ?
Ніна ЗГРИВЕЦЬ — радгосп «Репродуктор» Кіровоградського райо

ну—3410; . .
Надія ТРЕ!ЯКОВА •— колгосп «Перш© травня» Маловискївського 

району— 3351;
Надія ГОВОРУН — колгосп імені Ульянова Голованівського райо

ну — 3332. • 1
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•— Вікторе Івановичу, розкажіть, будь 
ласка, про новобудову. її «анкетні да- 
д|», без сумніву, зацікавлять читачів.

— В народі кажуть, що краще раз по
бачити, ніж сім разів почути. То ж як 
би я не добирав слів, боюсь, пими не ви
кличу повного уявлення про нашу ново
будову. її треба побачити, побувати на 
Пій. Спробую коротко ознайомити з бу
дівництвом заочно. Куцівський елеватор 
буде одним із великих в республіці, а в 
межах області поки що найбільшим 
Зводиться він на місці колишнього хлі
боприймального пункту, і корпуси еле
ватора та одноповерхові склади, що тут 
же, поряд, ні в яке порівняння не йдуть.

Ємкість новобудови розрахована на 
одночасний прийом і зберігання 77,6 тп-

(Закінчения. Початок на 1-й стор.).

ПІДТРИМУЮ справедли
вість думки, що почуття 

любові до професії треба 
виховувати. Воно не виникає 
па порожньому місці. Це 
складний процес, який визрі
ває поступово, в міру озна
йомлення молодої людини з 
усіма тонкощами виробни
цтва, в міру пробудження в 
ній творчої думки, бажання 
самій втрутитися у справу. 
Життя нам дає чимало при
кладів, коли молода робітшь

!> МОЛОДИЙ КОМУНАР"

сичі тонн зерна Для порівняння заува
жу, що на Україні зараз діють елевато
рі! найбільшої ємкості на сто тисяч тонн 
зерна.

Будівництво розраховане па гри роки, 
а сама новобудова становить собою ці
лий комплекс споруд. Сюди увійдуть чо
тири силосні корпуси, де зберігатиме
ться зерно. Кожен матиме по 96 сило- 
сів — своєрідних бетонованих вертикаль
них мішків для зерна. Робоча башта і 
пункт прийому зерна при пуску «зав'я
жуть» весь технологічний цикл елева
тора.

Новітньою технікою буде обладнане 
Куцівське зерносховище. Від приймання 
зерна і до відвантаження — всі проце
си будуть механізовані. Стан зберігання 
зерна контролюватимуть найточніша 
апаратура і установки, показники від

яких надходитммуть на загальний пульт 
управління.

— Найсучасніше 
зберігання зерна - 
вашої розповіді, Вікторе 
Скажіть, будь ласка, а в якому 
будівництво елеватора зараз?

— Пуск ударної комсомольської бу
дови республіки намічено на грудень 
1975 року. Ми, будівельники і монтаж
ники, приймали зустрічний план — пус
тити в дію елеватор до прийому врожаю 
наступного року. Вже збудовано чотири 
силосні корпуси, закінчуємо робочу баш
ту, менш ніж на третину залишилося 
робіт па спорудженні допоміжних кор
пусів, котельної, розпочали будувати 
пункт прийому зерна з автотранспорту. 
Щоправда, темпи роботи могли б бути и 
швидшими. Питання стоїть так, що мон
тажники буквально «наступають па п я- 
тп». Але, хоча будівельники і вкладаю
ться в строки, все ж не вистачає 
робочої СИЛИ, нерідко Й Г.0СТ2'!2Л 
затримують.

— Якщо мова зайшла 
біт, не можете сказати, як пішли справи

підприємство для
— такий висновок із 

Івановичу, 
стані

—лам 
постачальники

про темпи ро-

-23 листопада 1974 року

на будівництві після оголошення Ку. 
цівського елеватора ударною комсо
мольською будовою республіки?

— Штаб комсомольської будови з 
мого початку заявив про себе досить ав
торитетно. Серйозно І по-діловому ПОЧс'Ь 
допомагати і турбуватися за достроко- 
вий пуск будівництва. Справи пішли 
жвавіше. Більше молоді стало приїздити 
до нас, цікавішим стало й громадське 
життя на будові. Наведу такий приклад. 
Закінчився цемент у пас. /X без нього, 
звісно, розчину не зробиш. Почалися 
простої. Ось тоді наш штаб через Все
союзний штаб ударних комсомольських 
будов звернувся до постачальників. Не
вдовзі цементний завод, що у Львівській 
області, прислав два вагони цементу. 
Цього було досить, щоб покінчити з 
простоями. Мені здається: навіть иосн- 
лаїшя в діловому листуванні з поста
чальниками на те, що будова ударна 
комсомольська, діє на них «магічно». 
Вже на 70 процентів загального об’єму 
поставок отримали кабельної продукції, 
обладнання. Так що темпи робіт на бу
дівництві з оголошеияям «ударної ком
сомольської» значно пішли вгору.

для настав-

і людину в 
можеш. Не

Погрібно,

цеху, яву 
Анатолій 

частіше 
а це- 

до по-
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3. АДАС, 
і Кіровоградської 
робітничої молоді

зусилля спроможні досягти 
бажаного результату.
|_/ ОЛЕКТИВНА думка — 
' * це думка більшості. І не 
секрет, що вона має величез
ний виховний вплив па фор
мування особистості. Осуд чи 
колективна підтримка мають 
вирішальне значений. Зовсім 
недавно прийшов до нас у 
цех Володимир Курятенко. 
Але «відзначитися» вже 
встиг. Бійка, яку він вчинив, 
брудпою плямою торкнулась

усвідомив свою просипу. 1 
цього, підкреслюю, досягнуто 
ціною спільних зусиль.

ЛІіД вихованець Анатолій Цеха- 
нович — непоганий робітник, ста
ранний, але е в нього одни вада. 
Запізнитися, піти на п’ятнадцять 
хвилин раніше в їдальню, в ду
шову — для нього звично. Бага
то разів я «ловив» хлопця, як 
кажуть, «па гарячому». Розмов
ляв по-дружньому, іноді вичиту 
вав. Тепер, коли такі зриви трап
ляються значно рідше, я переко
наний, іцо невдовзі він навчиться 
цінувати кожну хвилину. Хїтілс- 
СЯ б, щоб К------- ----------------------

КОЖНОМУ МОЛОДОМУ ТРУДІВНИКОВІ — СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

ПРОСТІ ПРОБЛЕМИ 
„ЗАСЕКРЕЧЕНОЇ“

• ЩО ТАКЕ «ДУЖЕ ПРОСТО»?
• ШТОРИ ВІД... ХУЛІГАНІВ ШКОЛИ

Йаставництво: пропозиції, досвід

Д 01ІГ .4Ї ■ ЗМОЛОДУ

ЦІНА

ГТ ВИВОДОМ для цього матеріз- 
* 1 лу став лист.

«Шановна редакціє! Кілька ро
ків тому олійжяркомбіиат бус 
зразковим базовим підприємством 
нашої школи. Але віднедавна ста
новище різко змінилося — керів
ники підприємства пе створюють 
належних умов для навчання ро
бітників, не контролюють їх від
відування, не допомагають прово
дити набір. Подібні справи і в це
гельному цеху № 2.

Прикрі стосунки встановилися 
у нас з дирекцією СШ № 23, де 
навчається частина вечірників. 
Учнів і вчителів перевели з тре
тього па перший поверх, що знач
но ускладнило навчально-вихов
ний процес: утруднився доступ до 
кабінетів, освітлені вікна школи 
привертають увагу підлітків «з 
вулиці», які заважають проводи
ти заняття.

звернулися до дільничного міліціоне
ра, — подумає читач. Чи попросили до
помогти народну дружину і оператив
ний загін? Ні. тоді дирекція денної 
школи, прочувши, що серед учасників 
вечірньої «самодіяльності» е старшо
класники, організували перевірку і по
карала бешкетників? Теж ні. То що ж?

Знову все дуже просто: вивісити за
хисні штори на вікнах; Згадалася ана
логія; у хвилина небезпеки страус хо
ває голову під крило. А ми, мовляв, - 
за ширму. Спробуй, дістань...

Справді, вирішення «дрібниці» — 
«просте і надійне». Можливо, саме це 
і підкорило районний та міський відді
ли народної освіта, які допустили та
кий «вихід»?

А як же поставилися до скрути ве- 
"ірі нків комсомольські організації піді""4 
приємств, які посилають навчатися сю
ди молодь?

Ми на олійжнркомбінаті — одній з 
«баз» ШРМ № Ь. У комітеті комсомо
лу секретар комсомольської організації 
Олександр Морозов і його заступник 
Валерій Єрмо.таєв намагаються розі
брати щось на невеличкому шматочку 
пакеру, наспіх покритому літерами.

— Чап.тнпський, Іванов, Назаров, 
Медведев...

На обличчі секретаря відбивається 
внутрішня боротьба. З одного боку 
добре, що хоч цей-список є — «хтось» 
«звідкись» «колись» подзвонив, іцо рф 
бітники підприємства, чи то ходять, чи 
то не ходять на заняття вечірньої 
школи і додаг. прізвища. А то й такого 
списку не було б, тільки от проблема: 
хто ж там комсомольці?

— Вн не дуже критикуйте нашу мо
лодь, — попросив перед розмовою за
ступник директора ол і йж« (Комбінату 
Б. М. Прокопенко. — Вона и нас хоро
ша, бойова. Звичайно, можна б і жва
віше цікавитися вечірньою школою. 
Але зовсім недавно відбулися переви
бори, секретар новий, тільки-но прий
має справи. Розумієте самі...

Погодитись, звичайно, можна. І 
справ хороших у комсомольців комбі
нату чимало, і в комітеті хороші, енер
гійні юнаки й дівчата. Однак, важливу 
справу таки випустили з уваги, і при
чиною тому далеко не «зміна керівни
цтва». Адже і новообраний секретар, 
частина інших активістів входили ми
нулого року в комсомольський комітет. 
А за рік не проведено жодної перевір
ки відвідування учнів вечірньої, їх на
вчання. І зараз цьому — нуль уваги. 
Тож, напевне, в цьому вина всього ко
лективу, а не тільки колишнього сек
ретаря комсомольської органі тації 
А. Корчевського.який, до речі, і зараз 
входить у склад керівного органу ком
сомольців підприємства.

З великими труднощами вдалося-та- 
ки відшукати серед протоколів малень
ку згадку, яка засвідчила про інтерес 
до школи робітничої молоді з боку ко
мітету. В лютому розглядалася персо
нальна справа комсомольця В. Хмель
ницького, якому за нерегулярне відві
дування занять в ШРМ 
гану.

Що й казати, рішення
Але, здається, що в тій . .
тій догані — запізиіла реакція на свої 
ж прорахункн...

.... _ „ Хотіло- 
комсомольська органі
зація 
очолює 
Кнктєв, 
втручалася 
хове життя, 
магала наставникам. 
Ще раз наголошую, 
що від такої спільної 
виховної роботи — 
тільки користь.

Скільки людей — 
стільки характерів. 
Одних треба вихову
вати власним при
кладом. інших — 
дружньою підтрим
кою, третіх — суво
рою доганою. Ось, 
наприклад, Віктор 
Бсспа.тнГі. Непоганий 
робітник, але не лю
бить дослухатися по
рад, вступає у супе
речки з майстром. За 
невиконання заува
жень та допущен
ня втрат стисну

того повітря п магістралі локо
мотива, з нього на рік зняли пра
во на бездефектну здачу продук
ції. Тепер він вже шкодує, що 
через свою легковажність, втра
тив довір'я. Та, як кажуть, па 
помилках вчаться.

Іноді розумієш, що правий, 
а от переконати 
своїй правоті пе і 
вистачає знань. 
мабуть, скоріше відкривати 
иа місцях школи 
ннків, де б навчали основ пе
дагогіки, психології, трудо
вого законодавства. Хоче
ться, щоб глибоко людські, 
високі прагнення наставників 
могли спиратися на міцні, 
груптовпі знання.

М. ОЛЕЩЕНКО, 
слюсар, партгрупорг ав
томатного цеху Знам’яп- 
ського локомотивного 
депо.

СПІЛЬНОЇ ТУРБОТИ
ця чи робітник після року, а 
то й більше роботи па під
приємстві так і «не знаходять 
себе». Звідси невдоволення 
собою, своєю професією. До
помогти молодій людині міц
но стати на ноги — обов’язок 
пе тільки наставників, вете
ранів праці, а й тих, хто пра
цює поряд, трудиться в одно
му колективі.

У нас, в автоматному цеху 
Знам'янського локомотивного де
по, робота складна і відповідаль
на. Нам доводиться ремонтувати 
автогальмівне обладнання для 
електровозів. Гальма ж — це, пе
ред усім, безпека руху на заліз
ниці. Тому треба не тільки доско
нало знати справу, любити, а й 
бути дуже уважним.

Наш цех, якщо можна так ска
зати, нещодавно омолодився. Мо
лоде поповнення в цілому непо
гане, але потребує трудового 
виховання в колективі і через ко
лектив, иа якому так наполягав 
А. С. Макареико. В цеху працює 
народ дружний, виховує молоду 
зміну па власному прикладі, на 
трудових традиціях. Для поліп
шення ефективності виховання ми 
переймаємо і намагаємось засто- 
согувати багатющий досвід заспі- 
вувача наставництва в країні Ге
роя Соціалістичної Праці С. С. 
Вітчснка.

Але мені здається, виховну 
роботу з молоддю не можна 
звужувати до наставництва, 
яким би величезним не був 
вклад наставників. На моло
ду людину, яка приходить на 
виробництво,одночасно впли
вають партійна 
комсомольська, 
ва — весь колектив. І Га мою 
Думку, тільки об'єднані їх

■в=»К=а====Яат===

.5 Д°Л,..ТРуднтьсл майстром у другому механо
складальному цеху на заводі «Червона зірка» 
Костянтин Пилипович Капкан, який віддав рідно
му підприємству понад сорок років.
Сорок років!.. Скільки ж то подій пов'язано з 

ДИМ відрізком часу! А імен — старших порадни- 
Їів, Друзів, учнів... Ось хоч би один з останніх, 

пан Олександрович Шиш, сьогодні вже сам на- 
тавник, Герой Соціалістичної Праці...
Спливають дні. Поріг прохідної, знову, як І зав

жди, переступають юнаки і дівчата. Є чим поді
литися з новачками, є про що розповісти.

її а фото: К. П. КАПКАН з молодими чер- 
Іанозорівцями у народному музеї історії заводу 

Червона зірка»,

товаришів. Па комсомоль
ських зборах, куди запросили 
представників партійної ор
ганізації та місцевкому проф
спілки, хлопці висловили своє 
обурення цим ганебним вчин
ком. Колектив вирішив на 
перший раз повірити В. Ку- 
рятенку, який обіцяв сумлін
ною працею та зразковою по
ведінкою виправдати довір’я. 
До нього уважно поставили
ся всі: наставник, комсомоль
ці — жоден робітник не зали
шився байдужим. Ходили до 
хлопця додому, цікавилися 
його друзями. Боролися за 
людину всі гуртом. Тепер Во
лодимир стає хорошим ви
робничником, уникає п’яних 
компаній, цікавиться громад
ським життям цеху. Можна 
впевнено сказати, що хлопець

І «■

організація, 
профспілко-

Фото В. КОВПАКА.

викладач 
школи і 
№ 8».

— Такі дрібниці... — директор серед
ньої школи № 28 J1. Й. Добробатько 
здивовано повів плечима. — Ми й са
мі вирішили б усе дуже просто. Та, 
зрештою, є для нього райвно, міськ
вно...

На перший погляд, справді дрібниця. 
Все зводиться ось до чого. Донедавна 
вечірники навчалися на третьому по
версі (приміщення спільне для вечір
ньої і денної шкіл). Але по дорозі на
гору деякі учні «губилися» в класах і 
кабінетах затемнених нижніх поверхів, 
А на ранок хлопчики й дівчатка, які 
приходили до клас?, бачили там то 
сліди черевиків, то недопалок на пар
ті, а часом і обірвані замки на шафах. 
Безумовно, миритися з цим ніхто не 
захотів Що ж вдіяли? Провели збори 
чи бесіду з вечірникамн? Зажадали 
пояснень від їх педагогів? Зрештою, 
попросили втрутитися райвно? Ні. Го
ді, певно, проявно ініціативу колектив 
вечірньої школи — виявив порушників, 
повідомив про їх поведінку на місце 
роботи, посилив контроль за відвіду
ванням? Знову ні. То що ж?

А дуже просто: перевели учнів і вчи
телів з третього поверху на перший, а 
па східцях, що ведуть нагору, вистави
ли «варту» в особі прибиральниці.

Та рятівна «простота» несподівано 
породила нові проблеми. Освітлені вік
на школи привернули увагу «вулиці», 
особливо тих, хто реалізує надмір 
енергії пошуками пригод. І розпочали
ся під стінами навчального закладу му 
зичні «турніри» за участю найпотужні
ших транзисторів і магнітофонів. Не
рідко у відкриту кватирку разом з ус
ним «привітом» влітав і чисто матері
альний: уламок цеглини, сучок... Тепер 
уже занепокоїлися вчителі вечірньої 
школи — проводити уроки, скажемо 
м’яко, стало важкувато.

Але одна справа протестувати, інша— 
діяти. І вихід знову знайшли. Певно,

винесено до-

радикальне, 
рішучості, з

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.

УЗИ БРАТЕРСТВІ
В Центральному музеї Ре

волюції СРСР в Москві 20 лис
топада відкрилася виставка 
«50 років проголошення Мон
гольської Народної Респуб
ліки».

В. І. Ленін і Сухе-Батор за
клали міцні і непохитні осно
ви братерської монголе-радян
ської дружби. Про це нагадує 
репродукція картини, на якій 
відображено розмову Д. Сухе-

Батора з В олодиміїром Іллі
чем.

Експонати виставки розпові
дають про переможний півві
ковий шлях, пройдений брат
ньою країною під керівництвом 
Монгольської Народно-рево
люційної партії, про непоруш
ні узи 'братерства між Монго
лією і СРСР.

(ТАРС).
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ЛЕНІНІАНА
НА ЕКРАНІ
• Про головну тему 
кіно, енладніеть її втілення 
та ціну творчого подвигу.

ВЕРШИВШИ зйомки фільму «Маяковський 
г С^’^ЬСя> (за п’єсою «Клоп»), кінорежисер 
<-ері ш Юткевич розпочне разом із сценаристом 
Євгеном Габриловичем роботу над картиною 
«Ленін в Парижі». Таке повідомлення промай
нуло в пресі. За небагатослівністю цієї інформа
ції — глибокий, багатошаровий зміст.

Ленінську тему, яка завжди була на иершиму 
плані в радянському кіномистецтві, буде про
довжено і, треба сподіватися, розвинено. Воло
димир Ілліч Ленін, як політичний діяч, як теоре
тик наукового комунізму, як ирактпк-револю- 
щонер і як людина акумулював у собі найкращі 
риси свого часу. Відтворити образ. Леніна на 
екрані це означає одночасно втілити у кіно
стрічку дух революційної епохи. Тому кіиолені- 
яіана завжди була джерелом, що ніколи не пе
реставало животворити. Ми знаємо тут і радість 
перемог, і нерадісний присмак напівудач, і гір
коту промахів. У вирішенні складного завдання 
будь-який досвід цінний, і негативний теж.

Е Р ГІГ1 Юткевич має багаторічний досвід у 
розробці ленінської тематики. Вій — один з 

тих, хто започаткував екранну ленініану. «Лю
дина з рушницею» знімалася паралельно із слав
нозвісним фільмом «Ленін у Жовтні». Юткевич 
провадив зйомки в Ленінграді, група, очолюва
на Михайлом Роммом, — на «Мосфільмі».

Майже одночасний вихід на екран, не перешкоди» 
кожному з цих творів посісти визначне місце в історії 
радянського кінематої рафа. Разом з дилогією М. Ром
ма за сценарієм С. Каплера «Ленін у Жовтні» та «Ле
нін в 1918 році», фільм С. Юткевича та драматурга 
М. Погодіна «Людина з рушницею» ще в тридцяті ро
ки встановив той високий рівень розкриття образу Во
лодимира Ілліча, за яким ще довгий час (по суті, до 
наших днів) відраховується ступінь досягнень у роз- 

і витку кінолснініаііи.
Але ж встановлений рівень дійсний в числі ін

ших і для тих, хто ного встановив, можливо 
навіть чутливіший, ніж для інших. І коли через 
два десятиліття, у 1958 році, Юткевич знов по
вернувся до образу Леніна, це була не просто 

І пауза, а роки настирливої праці по вивченню та 
І осмисленню великого образу. «Розповіді про 
І Леніна» і, ще в більшій мірі, иаступна робота 
І Юткевича — «Ленін в Польщі» — не просто від- 
I творювали деякі епізоди з жиїтя Володимира

Ілліча, вони з блискучою відвагою зламали цілу 
І низку канонів та штампів і встановили новий, 
І сучасний рівень для творів кіполеніяіанп. 
І Отже, мова йдеться не про звичайну чергову 
І постановку режисера Проторсного шляху нема. 

Дорога, яку прокладав її вій сам, досяглії пев
ного різня, знов потребує мобілізації всіх твор- 

I чих сил.
W СПІХ ленінських картин Сергія Юткевича у 

повній мірі поділяє кінодраматург Євген 
Габрилович. Протягом дозгого свого кінемато
графічного життя цей письменник виступав у 
творчій співдружності з різними режисерами — 
Юлієм Райзманом, Михайлом Роммом, Глебом 
Панфіловнм. Залишаючись самим собою, Габри
лович вміє знайти драматургічний матеріал, 
найбільш придатний до творчого самовиявлення 
кожного режисера.

В сценаріях однієї з новел фільму «Розповіді про 
Леніна» та картини «Ленін в Польщі» Габрилович ра
зом з Югкевичем шукали індивідуальність Леніна, на
магаючись проникнути у внутрішній світ свого героя. 
Так з’явиься у фільмі «Ленін в Польщі» надзвичайно 
сміливий на той час драматургічний прийом: розповідь 
ведеться від імені Володимира .Ілліча, вся картина — 
своєрідний внутрішній монолог Леніна.

Що ж означає для Габриловича сьогодні на
писати сценарій «Леїіп в Парижі»? Не лише 
опанувати фактичний матеріал, не лише правди
во відтворити атмосферу початку віку в Росії 
та Франції. Це означає, перш за все, віднайти 
нові оригінальні драматургічні прийоми викори
стання кіно, топкого і могутнього інструменту» 
для ще глибшого проникнення у суть ленінсько
го характеру.

Отже, радянський кінематограф відряджає у 
важкий, але конче необхідний пошук загін 
озброєних досвідом і талантом кінематографіс
тів — от що читається за скупими рядкамл ін
формації. Зайве пророкувати результати. Але 
побажаємо успіху митцям у їх пелегкому труді, 
«кажемо більше — у їх творчому подвигу.

Г. МАСЛОВСЬКИЙ, 
кінознавець.

^
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ПІДМОСКОВ
НЕ село 

Богород с ь к е 
здавна слави
ться своїми чу
довими май
страми —• різь
бярами по де
реву. Казкова 
природа навко
лишніх місць ? 
давніх - давен 
сприяла 
муваняю 
дожнього 

багатий 
різні породи 

притягував до

Брюсселі і Нью-Йорку, Лон
доні і Монреалі.

Шістдесят один рік то
му за ініціативою бого- 
родськнх різьбярів на ос
нові невеликої кустарної 
артілі по вирізуванню 
іграшок, в якій кожен з 
різьбярів працював у себе 
вдома, була організована

ток дерева у лівій руці, 
різьбяр бере правою різні 
за розміром і профілем 
стамеетки, і інструмент, 
який скеровує великий па
лець лівої руки, швидко 
починає знімати стружку 
зу стружкою. Потім ха
рактер різьби змінює-

щоб СОЖИВІПІІ» дерево, зро
бити його художнім витвором, 
потрібно знати малюнок, за
кони композиції, анатомію, 
естетику і т. іи. І тому при 
Богородськін фабриці була 
організована професійно-гех- 
нічна школа, де близько ста 
юнаків і дівчат протягом 
трьох років навчаються вирі
зувати но дереву, поєднуючи 
навчання з практичними за-

м. Кіровоград.

фор
му

єм а - 
матс- 

де- 
се-

а 
ріал — 
рев — 
бе руки майстрів.

З покоління в покоління 
редаються традиції цього 
вовнжного мистецтва. ___
родська різьба — один з ба
гатьох художніх промислів

Радянській країні, 
збагачуючись новою 
кою, а той же час зберігає 
свою самобутність, 
альність. Неодноразово росій
ські трійки, ковалі, вайлуваті 
ведмеді, вирізані богородськп- 
міі майстрами з липп і осики, 
завойовували медалі і почесні 
дипломи на вітчизняних І за
кордонних, міжнародних ви
ставках в Парижі і Токіо,

пе- 
дя- 

Бого-

який, 
темати- 

іпдіівіду-

фабрика художньої різь
би. За роки Радянської 
влади вона перетворилась 
у сучасне підприємство. 
Зараз тут випускається 
близько 300 видів худож
ніх виробів та іграшок на 
рік.

Цікаво пройти світлими, 
просторими цехами фаб
рики і подивитись, г- * 
руках досвідчених 
стрів проста липова 
осикова деревина перетво
рюється у художній ви
твір.

Міцно гримаючи шма-

ЯК D 
май- 

І чи

02269450

ться — майстер бере іншу 
стаместку. І ось трапи
лось диво: ми бачимо вед
медя. який грнмаєтьсл 
лапою за вухо.

Богородці здавна зо
бражують тварин. Особ
ливо широко використо
вується ппмп образ казко
вого ведмедя. Можна по
бачити Мишка серйозного, 
заклопотаного. Мишка- 
тракториста. Мишка, який 
фарбує паркан.

На перший погляд може 
здатися, що різьба — справа 
проста: бери Інструмсіи і зні 
май стружку. Дле 'ічи юги.

ііяттяміі в цехах фабрик» під 
керівництвом досвідчених 
майстрів-різьбярін.

Молоде покоління різь
бярів по дереву береже І 
примножує старі дідівські 
традиції, вносить своє, 
сьогоднішнє.

Живе і житиме давне 
мистецтво у підмосковно
му селі Богородському. 
Про чудову майстерність 
цих художників знають 
не лише в нашій країні, а 
й далеко за її межами.

Б. БАБА НО В, 
кор. АПН.

• З ГРУЗИНСЬКОГО ЗОШИТА

і

ДОРОГА НА ВАРДЗІЮ
Вона така ж сувора, як земля, 
Що витовчена сонцем до нестями. 
Затягується глухо, як петля, 
То раптом знов випростується прямо. 
Над нею нерухомий небосхил, 
Геть вилинялий, аж блідий від спеки. 
Не чути птаха. Не шумить козил. 
І влозить око — рудуватий пил 
Проллється з гір, немов вода із глека. 
Химери скель оголені й сумні 
Стирчать довкола, ніби грубі аежі, 
І камінюччя розсипи рясні, 
Як після землетрусу чи пожежі. 
І нам би умлівати від жари, 
Коли б не поруч безтурботний щебет: 
Дзвінкоголоса ниточка Кури 
Протягнута крізь вушко цих ущелин. 
МесхетієІ Твій аскетичний лик 
Здивованій душі — як озаріння. 
Таким і буз, либонь, наш материк 
В доісторичну пору сотворіння. 
А вже автобус круто поверта 
1 щось в мені озвалось — зідболіло: 
Мале село великого Шота 
На заході дахами відбіліло. 
Насупивши над нами брили брій, 
Німують гори здичавіло й строго, 
Й повзе машина, ніби вглиб віків — 
Дрібна мураха на стеблі дороги. 
Тут світ а його первісності лихій, 
Безладді форм, незграбності малюнку. 
Стрімких вершин парадний однострій, 
Як хмаровище в дивнім обладунку. 
Тут вікнами печер зорить пітьма,

• Задавнена, в своїй правічній суті. 
Руїни храміа в небозчсь здійма 
Й фортечні мури, ніби з криці куті. 
Об валуни отут спіткнувся час, 
Отримавши лиш тишу в нагороду. 
Та ярусами мовчазних терас 
Земля ця твердить про одвічну зроду. 
...Спинитись раптом. В крижаний нарзан 
Негадано вмочити злісну спрагу, 
І щось почати і недоказать, 
Цим краєм захмелівши, як від браги. 
Й Петрів батіг уздрівши — ну й дива! — 
Торкнути тихо усмішкою губи 
І, схаменувшись, віднайти слова, 
І рідний степ згадати, серцю любий.

ПІСЕНЬКА для 
ЧОНГУРІ В П.

На батьківщині осінь глибока 
Котить рівнинами сиві тумани. 
Та повертаються весни нівроку 
Пізно чи рано,

пізно чи рано. 
Сльози не сльози, а скрута 

для серця. 
Чом ваші очі, як повні стакани? 
Ще ж ваша доля вам усміхнеться 
Пізно чи рано, пізно чи рано. 
Щось ви, мій милий, зів’яли неначе, 
Нудите світом звечора й до рання. 
Все повторяється, навіть удача, 
Пізно чи рано, пізно чи рано. 
Вже зацвітаємо цвітом останнім. 
Тільки немає в цьому омани: 
Стане побаченням наше прощання 
Рано чи пізно, пізно чи рано.

т * *

СВАНн

Воло дії мир

Ті здичавілі тумани певно забилися в нору. 
Сбнце щитом непорушним впаяне в небо руде. 
Все повторяється, Анно, не повторяються гори, 
Величі їхній скульптурній якось позаздрив Роден. 

Випито трунку без міри, нищено древа без ліку. 
Сад перекуто в мовчання і переплавлено в мідь. 
Вардзія, місто печерне, дивиться сотами вікон, 
Л»озби очима померлих з попепу згаслих століть.

Скільки тут стлумлено міці, скільки тут кайл кайлувало, 
Скільки в цих вирвах похмурих поту пролито й крісції 
Глухо в Успенському храмі, струсом сліпого обвалу. 
Потоптом дужим наваии зметені житла оці.

Та подивований погляд в барвах прадавніх потоне. • 
Фрески на стелі > стінах певні приваби і чар.
Хто вона, ликом пресвітла, як іверійська мадонна, 
Станом гнучка, волоока, може цариця Тамар?

Думаю нині про нього, майстра, що марив і корчивсь 
В цьому безмовному склепі, лік загубивши рокам, 
Все повторяється, Анно, не повторяється творчість, 
Вперта жага сотворіння строки подовжує нам.

Вечір — і хвалять під гору мирні отари овечі. 
Синьо в долині і Тмогві, древня твердиня німа. 
Знаю, пребудуть зі мною ваші беззахисні плечі, 
Ваші відчужені очі й може зітхну крадькома.

Всі ці дива ’.а химери — цяючка кругла на карті. 
В ніжних лерехлюпах світла закам яніла сльоза. 
Все повторяєгсья, Анно не повторяється Картлі, 
Сива, як гори, і юна. як «иноградна лоза.

Зором і слухом до неї нам припадати щоденно. 
Всоге вустам вимовляти це гордочолв ім я.
Вардзія. Ахалкалакі. Я там, і ви біля мене. 
Очі заплющу і знову — ви біля мене І я.

СИПОНУ ч и
Ваше небо сьогодні в мовчанні, 
І в мовчанні сьогодні Ви сам... 
Чиковані, чеканили грані 
Ви незграбним і грубим словам. 
Шліфували Ви їх, як алмази, 
В полум’янім горнилі душі, 
Щоби золотом віщої фрази 
Прозрівати нові рубежі. 
Благородність металу приємпю, 
Коли вищої проби печать. 
Поєднали ви небо і землю 
В заповітну хвилину зачать.

Щоб внизу не згорбатіти прісно, 
Ви, побожно примруживши зір, 
Посилали свій погляд провісний 
На вершини прабатьківських гір. 
Хай задзвонить душа невмируща, 
Може, викреше з тверді вогонь. 
Недаремно ж поезія суща 
Монолітом єднання того.
Пізнаю ці нев’янучі брості. 

Так у травні в нас пахне бузок. 
Ваші вірші з газром високості, 
Як гірського повітря ковток.



СПОРТ

З ІМ’ЯМ
ГЕРОЇВ

ф Спортивні поєдинки 
на призи героїв-земляків 
в Онуфріївському районі 
вже стали традиційними. 
Здебільшого до них залу
чають допризовну мо
лодь. Ось і цього разу 
комсомольські та дтсаа- 
фівські активісти виріши
ли провести такі змаган
ня. За приз імені Героя 
Радянського Союзу Мико
ли Онопи боролись 

(стрільці. Перед виходом 
на вогневий рубіж пред
ставники тринадцяти 
команд - ознайомилися з
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ПРО ЧОРНУ КУРКУ
І „ФАХІВЦЯпро-

зиску, нічогісінько не цікавить
Л. КРАСНОВ, 

помічник прокурора м. Кі
ровограда.

ПО ЧАКЛУВАННЮ“

бойовою біографією сво
го земляка. І ось уже 
вихованці дтсаафівських 
організацій району роб
лять перші постріли. Най- 
влучніші учні Павлиської 
середньої школи імені 
В. О. Сухомлинськогс 
Анатолій Рідченко, Вален
тина Прусакова та інші їх 
однолітки. Отож і коман
дою вони перемагають.

Школярі з Павлиша 
вдруге отримують приз 
імені М. Онопи.

ф А в місті Долин- 
ській майстерністю мі
рялися футболісти. Кубок 
імені Героя Радянського 
Союзу Т. С. Лядського 
вибороли спортсмени ра
йонного відділення «Сіль
госптехніки».

І’ ІМ'Ю колишнього робітника 
заводу «Червона зірка» Во

лодимира К. спіткало горе —- 
важко захворіла донька Надя, 
учениця 10 класу однієї з шкіл 
міста.

Нещастя завжди нещастя. 1 ма
ло хто з батьків при цьому 
втрачає спокою, рівноваги, 
певно, таких батьків взагалі 
має. Головне в такому випадку— 
не втрачати здбрового глузду.

Адже в наш час меди- 
цина стоїть на такій ви
соті, що спроможна 
вступити в бій з будь- 
якою хворобою і пере
могти.

Зараз, коли Наді 
вернули здоров'я 
ка^ні, вона знову 
довжує навчання.

Та цьому передували 
справді дивовижні по
дії, які змальовують 
батьків дівчини з неспо
діваного боку.

Однак, повернемося до 
злощасного дня.

Не покладаючись на медицину, 
хоч і довіривши їй дочку (диво
вижна непослідовність), Володи
мир К. і його дружина Олена 
вдалися до послуг баби Мелан
ки — М. Й. Дворницької, як до 
«фахівця по чаклуванню», і поча
лося...

— Чорти у вас в оселі завели
ся, — безапеляційно заявила ба
ба Меланка. — Та дарма, я їх ви
жену. Ти, голубе, — повчала гла
ву сімейства, — поїдь до лісу і 
вирубай три осикові кілки. Потім 
забий їх серед двору, а далі — 
мій клопіт.

Поїхав Володимир, вирубав. По
помучився, бідолаха, доки забив 
ті кілки — двір раніше був за
брукований, а потім вкритий ас
фальтом. («Навіщо ви людину 
мучили?» запитали опісля

ШЛЯХАМИ
СЛАВИ
БА ТЬКІВ

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» СТАНОМ НА 18 ЛИСТОПАДА

Незва комітету 
комсомолу

Новоукраїнський РК 
Вільшанський 
Ульяновськиї’і
Олександрійський МК 
Знам’яиський
Маловисківський 
Світловодський 
Новгородківський
Устннівський 
Нозомиргородський 
Добровелпчківський 
Долипський
Бобринецькнй 
Компаніївськнй
Петрівськпй 
Олександрійський РК 
Голованівськйй
Онуфріївський 
Кіровоградський МК 
Кіровоградський РК 
Олександрівський РІ< 
Новоархавгельський 
Г айворонський

Передплатна кампанія завершується, та в 
наведеній таблиці «розподіл сил» майже 
без змій. Райони, які | раніше мали непогані 
показники, ще збільшили кількість передплат
ників. і в результаті — Новоукраїнська 
Ванна комсомольська організація, єдина, 
перевиконала минулорічне зобов'язання.

Дещо поліпшив роботу по передплаті __
лодого комунара» Олександрійський міськком 
комсомолу. Якщо ііа 20 жовтня процент вико
нання у нього становив 37,7, то па 18 листо-

1974 р.

Передплачено 
na 18.ХІ.74 р.

На і січ
ня 1974 р.

Проц. 
ДО 

внкон.

2307 2221 103,8
1027 1057 97,1
1461 1513 96,5
4500 4706 95,6
3293 .3485 94,5
2104 2274 92,5
2795 3014 92,7
910 995 91,4
653 735 88,8

2001 2278 87,8
2300 2624 87,6
1473 1700 86,6
1557 1840 84,6
1080 1317 82.0
815 1010 80,7

2291 2900 79,0
1100 1480 74,3
961 1318 72,9

11300 15578 72,5
950 1327 71,6

1219 1742 70,0
1320 1950 67,6
1190 1846 64,4

можна сказати і

ра- 
що

«Мо-

лада — 95,6 процента. Тс ж можна сказати і 
про Кіровоградську міську комсомольську ор
ганізацію. Хоч загалом показники у неї не 
зовсім задовільні. Як І в Олександрійській, 
Кіровоградській, Онуфріївській та інших ра
йонних організаціях.

І тільки Ііовоархангельськнй та Гайворон- 
ськяй райкоми, як і раніше, мають найгірші 
показники. Залишилося обмаль часу, І думає
ться, саме він стане вирішальним.

ТВОЯ ГАЗЕТА «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

по- 
в лі-

не
Та,
не-

Дворницьку. «А що йому, дурне
ві, зробиш як наповратився — 
не зіб’єш»).

■ Виганяла баба Меланка нечис
того досить своєрідно:

— Ви зачиніться на ніч і нікого 
не впускайте, — радила господа
рям. — А буде гупати хтось у вік
но — ні в якому разі не відчи
няйте.

У вікна гупала... сама «чаклун
ка», Господарі, як і було наказе-

Курку баба, природно, забрала 
собі.

Проте й цього разу «нечистий» 
не залишив оселю.

— Залишається останнє, — пус
тила баба очі під лоба. — Треба 
у Львові молебінь справити і 
свічки поставити. Давай-но чет
вертак на свічки, я внучку до того 
далекого міста пошлю, вона все 
й зробить. А ви поки що обоє хо
діть по Кіровограду і скрізь дріб

ні монети розкидайте, 
щоб той молебінь гос- 
поду-богу у вухо вле
тів.

Богові — боже, а бабі 
Меланці — своє, 
ємо, нарешті, 
ню механіку 
ції по вигнанню 
того.

Перш за все, чому 
свічки ставити саме у 
Львові?

Дуже просто — там 
проходить військову 
службу чоловік бабиної 

То чому б, як кажуть, за-но, не вишили, але... «чорти теж 
не залишив хату, не послухався 
баби.

— Наслано на вас, наслано, — 
шваркотіла стара. І, хоч «ритуал» 
було розроблено заздалегідь, 
довго думала.

— Ось що, доню, — це вже до 
господині. — Ти купи чорну кур
ну, а я завтра прийду.

Наступного дня баба знову чак
лувала.

— Оце, дочко, будемо куркою 
твою хату міряти. Якщо останній 
раз ляже головою до порогу.., — 
і заходилась розтягувати чорнуху 
за голову й ноги, міряти кімнату. 
І, на тобі, якраз головою до по
рогу.,

— Ху-у! — з полегкістю зітхну
ла баба Меланка. — Одрубай го
лову і закопай на городі. З нею і 
нечистий піде з двору.

21 листопада в ЦК ВЛКСМ відбулося 
засідання Центрального штабу Всесоюзно
го походу комсомольців і молоді по місцях 
революційної, бойової І трудової слави ра
дянського народу.

Голова Центрального штабу походу Мар
шал Радянського Союзу І. X. Баграмян

24ИПЭЯВЕМ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. Відповіді на запи
тання першого туру вікторини 
для школярів «Салют, Пере
мога». (М). 12.00 — «Музич
ний кіоск». (М). 12.30 —
«Сільська година». (М). 13.30
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Снігуронька». 
(М). 14.50 — «Міжнародна
панорама». (М). 15.30 — Ко
льорове телебачення, 
церт американського 
лорного ансамблю 
мюзік шоу». (М). 16.15 — Ко
льорове телебачення. «Ката
васія». Мультфільм. (М). 
16.45 — Кольорове телебачен
ня. «Книгарня». (М). 17.30 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт класичної музики. (Ле
нінград). 18.00 — Новини. (К). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. «Під прапором соціаліз
му». Інтерв’ю першого сек
ретаря ЦК МИР. Голови Пре
зидії Великого Народного Ху
ралу МИР тов. Ю. Цеденба- 
ла радянському телебачен
ню. (М). 18.40 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо 
рожен». (М). 19.40 - Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм «Народжена рево
люцією». Фільм третій. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Спортнпна програма. 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 — 
Наша афіша. (К). 10.30 —
«Твоє червоне пітрнло». (Во- 
рошиловград). Н.ЗО — Худож
ній фільм «Нема дпму без 
вогню». (К). 12.40 — Для ді
тей. «Відважний пастушок». 
Вистава ляльок, (Херсон),
13.30 — Концерт вокально-ін
струментального ансамблю

і. Кон-л_ 
фольк-ЧЦ 

«Кантрі LO

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Розкри- 
справж- 

опера- 
нечис-

внучки.
дурно не послати внучку до чоло
віка? Адже гроші дають, і немалі. 
За оте «чортогоніння» /Л. Й. 
Дворницька взяла з подружжя К. 
понад 200 карбованців та відріз 
на сукню, та інші речі (не говоря
чи про невинну чорну курку)...

Смішно, скажете? Анітрохи. 
Неймовірно? Але все це підтверд
жено показаннями свідків. Та й 
сама Дворницька не заперечува
ла.

Наді К,, звичайно, ’ повернули 
здоров’я наші лікарі. Але в яку 
копійку обійшлося її легкодухим 
батькам оте звертання до темної, 
неосвіченої, некультурної, ще й 
нечистої на руку М. Й. Дворниць
кої? «Чаклунки», яку, крім власно
го

розповів про проведення сьомого Всесоюз
ного зльоту переможців походу, присвяче
ного 50-річчю присвоєння комсомолові іме
ні В. І. Леніна і 30-й річниці перемоги над 
гітлерівською Німеччиною. Зліт відбудеться 
17—21 вересня 1975 року у Волгограді.

(ТАРС).

Миколаївської обласної фі
лармонії «Співучі юнги». (К). І 
14.00 — «На шкільних широ- І 
тах». (К). 14.30 — «Культура 
слова». Телевікторнна. (К). ЗШР 
15.20 — Циркова програма. 
(К). 15.55 — «Екран молодих». 
(К). 16.55 — «Братерство». ’
Телса.іьманах. (Ужгород) 
17.40 — Фільм-внстава «Вчи
тель словесності». (К). 18.30 
Концерт. "
19.00 — _______ ____ .
(К). 19.30 — Кольорове теле
бачення.
(К). 20.45 .....................
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Тіні зникають опівдні». 7-а 
серія. (К). 22.35 — Вечірні но
вини. Програма передач. (К).

Кольорове телебачення. Ху
дожній телефільм «Тіні зни
кають опівдні». 7-а серія. (К). 
16.15 — Для юнацтпа. «Ким 
бути?». (К). 16.30 — «Ляльки 
га дорослі». (Харків). 17.30 — 
Програма «Вісті». К., з вклю
ченням Кіровограда). 18.00 
— ФІльм-концерт. (К). 18.15 — 
Програма, присвячена 50-річ
чю III з’їзду Монгольської 
Народно-революційної партії 
і проголошення Монгольської 
Народної Республіки. 
20.00 — Музичний 
«Старовинний вальс». 
20.25 — «Сьогодні на Дніпро- 
гссі-2». (Запоріжжя). 20.45 —• 
«11а добраніч, діти!». (К/. 
21.00 — Програма «Час». (М)'. 
До 50-річчя III з'їзду Мон
гольської Народно-рсполюцій- 
пої партії і проголошення 
Монгольської Народної Рсс? 
публіки. (М). По закінченні-? 
художній фільм «Нащадок 
Чінгіс-хапа». и—'<рі>1 нови
ни. (К).

А У nnnuv.ii.tunu. 
іюційної яартІЇЧС 
пня Монголь-ж."

(Дніпропетровськ). 
Програма «Вісті».

«Все про театр».
- «На добраніч, ді- 

21.00

ПОНЕДІЛОК

316050, ГСП, КІрожогрвд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово? роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46*17.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Центральне телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Програ
ма документальних фільмів. 
(Монголія). 10.00 — Інформа
ційна програма. Концерт. (М). 
16.00 — Нариси з історії на
шої Батьківщини. (М). 16.30 — 
«Казки Андерсепа». Передача 
з літератури. (М). 17.00 —
Програма, присвячена 50-річ
чю III з'їзду Монгольської 
Народно-револі 
і проголошення ......... ......
ської Народної Республіки. 
(М). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо
шення. (Кіровоград), 18.15 — 
Програма, присвячена 50-річ
чю ІП з'їзду Монгольської 
Народно-революційної партії 1 
проголошення Монгольської 
Народної Республіки. (М). 
20.00 — Авторський вечір
поета Є. . Євтушспка. (М). 
21.00 — Програма «Час». До 
50-річчя 111 з’їзду Монголь
ської Народно-револгоційної 
партії і проголошення Мов- 
юльсьної Народної Республі
ки. По закінченні — продов
ження авторського вечора 
поета 6. Єнтушснка. Програ
ма передач. Новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Інформаційна програма. Кон
церт. (М). 11.00 — Новини.
(ІО. 11.15 — Документальний 
фільм «Естафета дружби». 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Фізика для учнів 10 
класу. (К). 12.10 — Кольорове 
телебачення. Художній теле
фільм «Тіні зникають опів
дні». 6-а серія. (К). 13-20 —

(МУ. 
фільм 

(КУ-

^вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.С5 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.2(1 —• 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (М). 0.55 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо* 
рожей». (М). 16.30 — «На го
ловних напрямках п'ятиріч? 
ки». (Дніпропетровськ). 17.00 
— Концерт. (Львів). 17.30 ~? 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Олівепь-малювець». 
(К). 13.00 — Тобі, Батьківщи
но, наша ударна праця». ЦДо 
підсумків республіканського 
фестивалю ' любительських 
фільмів. (Кіровоград). 18.30 
Концерт. (М). 18.50 — Кольо« 
рове телебачення. «Еиономіч 
кя •— політика — людина», 
(М). 19.40 — Художній фільм 
«Щасливий рейс». (М). 21.00-^* 
Інформаційна програма до 
50-рІччя III з’їзду Монголь
ської Народно-революційної 
партії і проголошення . Мон? 
гольської Нанодної Республік 
кн, По закінченні — кок« 
церт. (М).
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