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ШЛЯХ ДО ГУРТКА? ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ!

Відкарбував свій шістдесятий революційний крок Вели
кий Жовтень. На скрижалях історії відбито вікопомні звер
шення радянського народу в ім’я перемоги комунізму. 
Напередодні ювілею почала жити і діяти нова Конституція 
СРСР — Основний Закон першої в світі держави розвину
того соціалізму. З величезними, вражаючими успіхами в 
усіх галузях народного господарства, в усіх сферах суспіль
ного життя ми прийшли до свого знаменного свята. Неза
бутим залишиться внесок трудящих Кіровсградшини в за
гальнонародну скарбницю десятої п'ятирічки. Достроково 
виконали план десяти місяців працівники промисловості, 
вперше в український мільярд хлібороби внесли 1401 тися
чу тонн кіровоградського хліба, буряководи успішно вико
нали соціалістичні зобов'язання по продажу державі цук
рової сировини.

Врівень з комуністами, передовиками, новаторами пра
цювала и молодь. 86 тисяч юнаків і дівчат, зайнятих безпо
середньо у сфері матеріального виробництва, стали най
активнішими учасниками патріотичного руху комсомолу 
«П'ятирічці ефективності і якості — ентузіазм і творчість 
молодих!» Ювілейній вахті еони підготували сгрввді удар
ний фініш. Майже 500 з них трудиться в рахунок 1979 цежу, 
майже кожен тридцятий рапортував про виконтіння зав
дань двох років п’ятирічки, понад 4,5 мільйона карбованців 
від раціоналізаторських впроваджень — на рахунку * 14-ти- 
сячного загону учасників Всесоюзного огляду науково-тех
нічної творчості молодих. За цими високими показниками— 
їхні творці, кожен з яких прагнув здобути почесне ПОЛБО 
підписати Рапорт ко/лсомопч Кіоовоградщини ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня. 7500 ко/асомольців підписали 
його. І — що сьогодні дуже важливо — трудовий ритм юві- 
•лейної вахти не спадає й тепер на їхніх робочих місцях. 
Бригада плавильників Миколи Петрова зі Світлеводського 
заводу чистих металів, успішно виконавши план трьоу років 
п’ятирічки до ювілею Жовтня, в перший же день після свя
та пішла на рекорд. Напружена зміна увінчалася перемо
гою — хлопці значно збільшили вихід високоякісного мета
лу в готову продукцію. Новими успіхами у підвищенні про
дуктивності громадського тваринництва порадували свої 
колективи пташниця птахофабрики колгоспу імені Горького 
Кіровоградського району Марія Дундук, доярка колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського району Галина Бі- 
лозер, комсомольсько-молодіжний колектив МТФ колгоспу 
«Перше травня» Маловискіеського району, що його очолює 
Марія Мірошниченко.

Ця редакційному столі — багато і: інших повідомлені, ппо трулоні 
здобутки юнаків і дівчат області. І. мабуть, червовим рядком слід 
підкреслигн важливість того, що трудова вахта, народжена, в дні 
підюточкн до 60-річчя Великого Жовтня, триває. Саме так — ділом 
відповідають комсомольці в більшості тпуловнх колективів на Зя»’п- 
пення «До радянського народу» ЦК КПРС, Верховної-Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРС.Р. Безустанно зміцнювати могутність рідної 
Батьківщини, ще вите піднести прапор соціалісінчиого -маїанчя 
за успішне виконання планів .десятої п’ятирічки, за підвищення 
ефективності виробництва і якості роботи, наполегливо добиватись 
неухильного зрсстання продуктивності прані, ширше впроваджувати 
досвід передовиків, боротися за раціональне використання землі, 
спповини, пялні.а, електроенергії, всіх матеріалів, кожної хвилини 
робочого часу — так працювати свої одні закликають нас партія і 
уряд. Так велінь ньм типи священний обоз’язок перед Революцию, 
перед Основним Законом нашого життя!

І як важливо комітетам комсомолу зробити псе можливе лля то
го. щоб не згасли ювілейні ініціативи, щоб зростали результати 
переджовтневої о трудового суперництва, щоб підвищувались зла
годженість. дисципліна, організованість у кожному колективі. 
Досвід ооганізаціТ змагання в дні іовілеііпоГ'вахти, оте незабутнє 
трудове й політичне піднесення молоді треба використати, .»бет і ги. 
дати йому новий поштовх. Нехай же вам, комсомольські ватажки І 
активісти, найкращим посібником у цін справі стануть полум’яні 
вчсіунл Леоніда Ілліча Боежнєеа на жовтневому <19/7 р.) Пленумі 
ЦК КПРС, на сьомій сесії Верховної Ради Союзу РСР. на спільно
му урочистому засіданні ЦК КПРС. Верховної Ради і,РСР і Верхов
ної Ради РРФСР. присвяченому 60-річчю Жопгня, документи, 
прийняті на цьому засіданні. » «

Гвртуй, ровеснику, своє громадянство! Пам ятай: бути 
завжди попереду, показувати зразки ударної праці — твій 
патріотичний, твій інтернаціональний сбое язок.

ЩЕ ПАМ’ЯТНА ХЛІБОРО
БАМ ВИДИКА БИІГАЗА ВРО
ЖАЙ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ. 
ЩЕ ЧУЮТЬ ЇХНІ РУКИ в І о. 
МУ ВІД НЕЛЕГКОЇ РОБОТИ... 
АЛЕ ДУМКИ ТРУДІВНИКІВ 
СЕЛА - 111’0 МАГІЗУТНЄ

і МИКОЛА САМОДІП. КОМ
БАЙНЕР КОЛГОСПУ ІМЕ Н 
СВЕРДЛОВА ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО РАЙОНУ, ІІІО ПОКА
ЗАВ ІІЛІТВНІ11ІІІІ РЕЗУЛЬТАТ 
У ЗМАГАННІ СЕРЕДІ МОЛО
ДИХ ЖЕНЦІВ, ТЕЖ ДУМАЄ 
ПРО ВРОЖАЙ НАСТУПНОГО 
РОКУ і НЕ ТІЛЬКИ ДУМАЄ. 
А Й ГОТУЄТЬСЯ ДО НЬОГО 
ВЖЕ СЬОГОДНІ '

Фото В. КОВПАКА,
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з І 039 року.

Ці ОМУ :іем£є ще іі тридцяти, з в 
Полтавці К.учугурпого шаноб

ливо зовуть Петром Павловичем. 
Вій—один із пропагандистів систе
ми комсомольської політосвіти, 
керівник гуртка «Політика КПРС 
— марксизм-ленінізм у дії». Пра
цює з молоддю трєтііі рік. 1 доб
ре працює. Про це говорили і в 
райкомі комсомолу, і в правлінні 
колгоспу «Комуніст». Молодий 
інженер усього кілька років, як зі 
студентської лави. Тож кому, як 
не йому, найкраще звати запити 

молоді? Па запитання, іцо вій вва-" 
;кає початковим стимулом, кот
рий привів юнака чи дівчину до 
гуртка, молодий пропагандист 
відповів:

— Зростання інтересу... Першо
чергове завдання в діяльності 
кожного пропагандиста, якщо він 
ставить собі за мету формувати 
науковий світогляд молоді, спри
яти розвиткові у юнаків і дівчат 
інтересу до маркснстсько-леіііпеь- 
кої теорії, політики партії, тео
ретичного аналізу подій і явищ 
суспільного життя. Ще класики 
марксизму-ленінізму наголошува
ли: найглибшими мотивами пове
дінки є потреби та інтереси особи.

— Ви провели перші заняття в 
новому для слухачів гуртку...

господарств області за 10 місяців
Гелина БІЛСЗЕР з колгоспу «Зоря комунізму» 

Новсархангельського району за десять місяців на
доїла від кожної корови 4792 кілегралли молока.

Надія ПАРАНЮИ з колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району — 4114.

Надія МАКСИМЕНКО з колгоспу «Перше трав
ня» Маловискіеського району — 3743.

Любов Іржова з колгоспу «Перше травня» М<?- 
ловискіаського району — 3705.

Валентина СИСА з колгоспу імені Кутузова Но- 
воукраїнського району — 3678.

Було дуже цікаво, бо тема і їжа 
занять: Основний Закон Радян
ської держави. По-друге, зі сво
їми слухачами я працюю третій 
рік. Можу виділити три стадії 
роботи в розвитку суспільно-полі
тичних інтересів, активності моло-

ПОЛІТИЧНИЙ

ГАРТ

ді. Цс — прагнення слухачів отри
мати максимальну інформацію 
про політичні події, відвідування 
ними спеціальних лекцій і диспу
тів, вивчення деяких проблем по
літичного життя. Все це спрямо
вано не тільки на пізнання, а в на 
активізацію практичної діяльності 
слухачів. Думаю, що тут -вар 
то послухати, що скажуть самі 
слухачі.

Анатолій ЛИСЕНКО:
— До гуртка .мене привело ба

жання не відстати від життя. Од
ного разу я рантом зрозумів, що 
не встигаю орієнтуватись у вели
чезному потоці інформації і зов
сім безсилий в антирелігійній про

паганді Так я потрапив на занят
тя до Петра Павловича. Він саме 
вів тоді гурток «Основи атеїстич
них звань»

Валентина МЕДЯНИК:
— Нам відразу- ж сподобалась 

методика, за якою Петро Павло
вич вів заняття. Вів завжди знай
де живий приклад із життя на
шого народу, а то й Полтавки. 
Та її про, здавалося б, звичайнії 
речі вміє розповісти цікаво. 1 ви
ходить: читаю я газету — і знаю 
про ту чи іншу подію, а послухаю 
пропагандиста — і дивуюся, яи 
однобоке я її зрозуміла, як багато 
пройшло повз мою увагу.

Віктор СМОЛДИРЄВ:
— Як секретар комсомольської 

організації я помітив, що у тих 
юнаків і дівчат, котрі відвідують’ 
заняття Кучугурпого. появляється 
цікавість до суспільпокорисної 
діяльності. Це і на суботвиках 
видно, і па вечорах дозвілля.

Анатолій ЛИСЕНКО:
— Виходить двоякий зв’язок. З 

одного боку, цікавість приводній' 
людину на заняття гуртка, а э 
другого — навчання в ньому про- 
бєджх'є громадську активність.

Ллє першості)мулом, безумовно, 
є .зацікавленість.

К ом Макіївський район. -І

Ступені сходження
Підбито підсумки соціалістичного змагання серед молодих майстрів 
машинного доїння молочнотоварних ферм

Ольга ШЕВЧЕНКО з колгоспу «Прогрес» Нсво- 
миргородського району — 3676.

Галина ОЛЕФІРЕНКО з колгоспу імені XX з’їзду 
КГІРС Еобринецького району — 3659.

Тетяна КОВТУН з колгоспу імені Мічуріна Нов- 
героднівського району — 3652.

Вс.пентина НОВАК з Ульяновського еіддігна рад
госпу Маловискіеського цукрокОмбінату — 3589.

Людмила СОКИРСЬКА з колгоспу «Росія» Ново- 
українського району — 3565.

лЗАВТРА В КІРОВОГРАД]. НА ГІМНАСТИЧНОМУ | 
ПОМОСТІ ДИ]ЯЧО-1О1ГАЦЬКОї СПОРТИВНОЇ ШКО
ЛИ ОБЛАСНОГО СПОРТКОМИТЕТУ ПОЧИНАЮ- ві 
ТЬСЯ ВСЕСОЮЗНІ ЗМАГАННЯ КОМАНД ОПОРНИХ К 
ПУНКТІВ ПІДГОТОВКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕР- І 
ВУ ТА ОСОБИСТА ПЕРШІСТЬ ВЦРПС 31 СПОРТІ)В- І 
НОЇ ГІМНАСТИКИ НАШ КОРЕСПОНДЕНТ УЗЯВ І 
ІНТЕРВ’Ю У ГОЛОВНОГО СУДДІ ЗМАГАНЬ. ЗАВІ- ■ 
ДУЮЧОГО КАФЕДРОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗВИХО- _ 
ВАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ 1МЕ- | 
НІ О. С. ПУШКІНА, СУДДІ ВСЕСОЮЗНОЇ КАТЕГО- Н 
РП М И. ГАСМАНА.

— За своїм значенням та масштабністю ці змагання 
перевершують усі попередні, що проходили в Кірово
граді. Проведення їх у нашому місті стало можливим І 
завдяки створенню чудового гімнастичного комплексу, 
подібних до якого не так уже й багато в країні.
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ПЕРЕМОЖНА 
ПЛАВКА

РЕПОРТАЖ
ІЗ ВСЕСОЮЗНОГО 
КОНКУРСУ БРИГАД 
ПЛАВИЛЬНИКІВ

ЯКОВА МАКСИМОВА
У сьогоднішню нічну змі

ну нас вийшло тільки троє. 
Інші члени колективу зміни 
майстра В. П. Шаііьчинл 
ось уже шостий день пра
цюють на будівництві цеху 
нестандартного устаткуван 
ня, а їхні плавильні печі в 
цеху № 8 надано в розпоряд
ження учасників Всесоюзно
го конкурсу бригад плавиль
ників. На змагання, що ста
ло вже традиційним, з’їха- 
лнсь у Світловодськ кращі 
майстри своєї справи спорід
нених підприємств країни.

Цього разу захищати честі, 
заводу чистих металів дору
чили молодим. На період 
змагання створили комсо
мольсько-молодіжну брига
ду, до складу якої ввійшли 
Михайло Біцко, Віктор Ло- 
гіпов, Василь Ратушний і 
Яків Максимов.

Яків сьогодні працює в на
шій зміні. Високий, спортив
ного «крою» хлопець.

— А знаєте, чому у нього 
такий «олімпійський» ви
гляд? — жартує бригадир 
комсомольсько - молодіжної 
бригади М. М. Мусіенко. — 
Він увесь вільний час актив
но відпочиває.

— Ет, це раніше було, — 
парирує Яша. — Тепер Костя 
з Іриною ис пускають.

А очі сг.ітягьс-і гордістю: 
Костик та Іринка — двійня
та, лише кілька місяців їм.

— Максимов — один із 
кращих плавильників цеху,— 
каже бригадир. — На заво
ді з 1972 року. Бригада наша 
працює в рахунок липня 
1978-го, а Яша — на два мі
сяці випереджає. Справжній 
лідер.

Перевівши установки на 
автоматичний режим, ми на 
кілька хвилин ідемо до стен

да, який розповідає про хід 
Всесоюзною змагання пла
вильників. Попереду поки 
що наші земляки. Найвищий 
вихід у готову продукцію — 
один з основних показни
ків — у Максимова, Зовні 
Яків нічим не виказує ра
дості, хоча по очах видно, 
іцо задоволений.

Болільників багато. Підхо
дять і підходять робітники 
інших залів цеху. А під час 
обідньої перерви біля стенда 
й зовсім тісно. Всі цікавля
ться ходом конкурсу. Захо
дити до залу заборонено, 
тож болільники через двері 
вітають чи по-дружньому по
переджають: «Дибися ж, не 
підведи!» У Максимова пів- 
заводу знайомих.

Добре працюють світло- 
иодці. Вихід у готову про
дукцію у них вищий, ніж у 
інших бригад. Причиною 
тут, мабуть, не тільки друж
на підтримка земляків, і го
тувалися старанно, і техно
логія, за якою плавлять 
хлопці метал, здається, сьо
годні найсучасніша. Цс за
слуга цехових раціоналізато
рів, особливо старшого тех
нолога комуніста В. Д, Ша
повала. Володимир Дмитро
вич відомий на підприємстві 
як чудовнії новатор, грамот
ний інженер. Розроблений 
ним тепловий вузол служить 
сьогодні тим, хто змагається. 
Колишній комсомольський 
інструктор Шаповал готу
вався до конкурсу не менш 
ретельно, ніж його учасники. 
Довелося пережити й кілька 
неприємних хвилин під час 
«обкатки» вузла, та стар
ший технолог не. втрачав 
оптимізму: для нього добре 
все, що добре для заводу.

Ось і ранок. Яків протер 
установки, прнбраз робоче 
місце. Зараз прийде Віктор

Логінов, зміну треба здати 
як годиться. Близько сьомої 
до залу заходять Логінов і 
Шаповал. Максимов деталь
но, не пропускаючи жодної 
подробиці, розповідає про 
роботу кожної з трьох пла
вильних установок, на яких 
працює бригада. Віктор слу
хач уважно, адже ця інфор
мація йому дуже потрібна. 
Віч приймає від товариша 
естафету у відповідальному 
змаганні.

Володимир Дмитрович бе
ре -кристали І поспішає до 
лабораторії, щоб зробити не
обхідні заміри. А Яків міцно 
тисне руку своєму змінному: 
не підведи! 1 неквапливо йде 
до виходу. Зміна пройшла 
чудово.
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Всесоюзний конкурс бригад 
плавильників тривав п’ять 
днів. Його переможцями ста
ли молоді трудівники Світ- 
ловодського ордена Трудово- 
іо Червоною Прапора заво
ду чистих металів імені 
60-річчя СРС?. Бригаді при
своїли звання «Краща брига
да плавильників галузі». І 
хоча за умовами змагання 
кращого плавильника не ви
значали, першість в індиві
дуальному заліку завоював 
Яків Максимов. На друго
му місці — переможець ми
нулорічного конкурсу Віктор 
Логінов.

Свою перемогу молоді пла
вильники присвятили 60-річ- 
чю Великого Жовтня і новій 
Конституції СРСР. Це вона 
гарантує їм щастя творчої 
праці.

с. тишко, 
плавильник Світло- 
водського заводу чис
тих металів імені 
50-річчя СРСР.

1 вчителі, І учні поважають її як ва
тажка юних ленінців. Комсомолка Світ
лана Голубепко — ініціаторка прове
дення цікавих загонових піонерських 
зборів, походів учнівської молоді 
«Шляхами слави батьків». А юнаки і 
дівчата Кстрисанівки шанують її як 
найактивнішу учасницю художньої са
модіяльності. Світлана успішно висту
пила на районному та обласному кон
курсах комсомольської пісні.

На фото: старша пюиервожата 
КетрисапівськоТ середньої школи Боб- 
рннсцького району С. ГОЛУБЕПКО.

Фото В. ГРИБА.

О ХОРОШИМ трудовим рапортом 
підійшла до районної звітно-ви

борної комсомольської конференції 
комсомольсько-молодіжна бригада 
Леоніда Артеменка із заводу «Пер
сона зірка». В соціалістичному зма
ганні на честь 60-річчя Великого 
Жовтня цей колектив виконав дві з 
половиною річні норми і нині випус
кає продукцію в рахунок липня 1978 
року. В ході ювілейного змагання 
змінний виробіток молоді робітники 
довели до 160—165 процентів норми. 
Висловлюючи думку колективу, 
Леонід Артеменко сказав:

— Мн вважаємо, що успіхи нашої 
бригади, — то груд усієї комсомоль
ської організації, всього колективу 
цеху. Адже у виробництво, починаю
чи із заготовки і кінчаючи готовою 
деталлю, вклав велику й копітку 
працю кожен робітник, що трудиться 
поруч.

Так може мислити і мислить люди
на, котра пройшла справжню школу 
виховання комуністичного ставлення 
до праці. В Ленінському районі цьо
го вчаться тисячі молодих робітників, 
десятки комсомольсько-молодіжних 
бригад, дільниць, ланок.

Не випадково у звітній доповіді 
перший секретар Ленінського райко
му комсомолу Тетяна Лебедєва знач
не місце відвела питанню трудового 
виховання молоді. Райком і первинні 
комсомольські організації виступили 
активною силою в господарському 
будівництві, мобілізували молодь ра
йону на дострокове виконання планів 
п’ятирічки, на підготовку гідної зу
стрічі 60-річчю Жовтня.

Комітети стали біля джерел розвитку 
трудояої активності юнаків і дівчат. Як цс 
робилося на практиці, можна простежити 
ча прикладі хоча б завкому комсомолу 
найбільшого підприємства області — заво
ду «Червона зірка». Однією з перших по
чин бригади Героя Соціалістичної Праці, 
делегата XXV з’їзду КПРС О. О. Кошур- 
на —• до 60-річчя Великого Жовтня вико
нати 2,2 річної норми — підтримала ком
сомольсько-молодіжна бригада формуваль
ників О. Дацснка. Підрахунки можливос
тей колективу бригадирові і і рупкомсорго- 
пі допомогли зробити члени запкому і це
ховою бюро комсомолу. Таку-ж допомоіу 
залучивши спеціалістів і господарників 
різних підрозділів виробництва. подали 
іншим бригадам. Незабаром за прикла
дом бригади О. О. Копіурка змагалися де
сятки комсомольсько-молодіжних колекти
вів підприємства, Завком комсомолу разом 
з.активом розробив умови змагання, ви
значив сгнмулн. Протягом року двічі пере
вірили стаїї розпитку ініціативи в комсо
мольських організаціях цехів і дільниць, 
Усе це принесло непоганий результат. Біль
ше ПОЛОВИЛИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
бригад у переддень ювілею рапортувати 
пре виконання 2,2 річної норми, комсо-

мольці Юрій Величко, Василь Адаменко, 
Микола Бакунін, Анатолій Скарбовий по
чали четвертин рік п'ятирічки... 
і-jATXHEHHO трудилися юнаки і 
• ■ дівчата на перед’ювілейній вахті. 
В усіх комсомольських організаціях 
ішло змагання за право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу ЦК 
КПРС на честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Нову хвилю трудового під
несення викликали у комсомольців та 
молоді обговорення проекту і прий
няття пової Конституції СРСР. Пере
можцями змагання за право підписа-

Ф Звіти і вибори

як 
головний
Н ЙКЛЗ

а з III КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

ти Рапорт Ленінського комсомолу 
стали 800 комсомольців, 15 комсо
мольсько-молодіжних бригад. Понад 
600 членів ВЛКСМ достроково вико
нали свої соціалістичні зобов’язання 
і сьогодні працюють у рахунок 1978 
року.

В організації і веденні соціалістич
ного змагання між молодими трудів
никами району склалася певна систе
ма. Головне в ній — розвиток актив
ності, здібностей, підвищення почуття 
відповідальності за доручену справу. 
Хід змагання,' наприклад, у кожній 
структурній ланці швейно-галантерей
ної, взуттєвої, панчішної фабрик ко
мітети висвітлювали на спеціальних 
стендах, календарях, у «блискавках», 
стіннівках. У практику ввійшло наго
родження правофлангових змагання 
безпосередньо на робочих місцях.

Вирішення питань трудового вихований 
комітети комсомолу зосереджували в ком
сомольсько-молодіжних колективах. За

звітний період у районі появилося їх май
же 20. Комітети по-діловому дбали, щоб їх 
очолили достойні, авторитетні комсомоль
ські ватажки, справжні майстри вироб
ництва. Тим-то в районі виросли спої, так 
би мовити, базові, показові бригади, а 
яких учаться, переймають досвід інші. Се
ред них—комсомольсько-молодіжна брига
да в’язальниць панчішної фабрики, очолю
вана молодим комуністом Петром Бєлогє- 
лом. Авторитетний це колектив па підпри
ємстві. Всю виготовлену продукцію брига
да здає з першого пред'явлення. До 60-річ
чя Жовтня вона виконала план двох років. 
Душею коїекінву дівчата вважають свого 
бриіаднра — першого помічника і першого 
порадника. Допомагати одне одному в 
усьому — такий «клімат» став нормою 
життя бригади. Він привів їх де бажаної 
г.еремоги — першого місця в соціалістич
ному змаганні по Міністерству легкої про
мисловості СРСР.

1ВСЕ Ж на фоні загального успіху 
комсомольських організацій ра

йону в справі трудового виховання 
молоді за звітний період були й 
прикрі прорахунки. Прорахунки орга
нізаційні. Не десь на периферії, а в 
центрі міста комсомольська організа
ція управління торговельного об’єд
нання «Кіровоград» дуже повільно 
створювала комсомольсько-молодіжні 
колективи. Слабо використовують ба
зу для появи нових бригад і лапок у 
численній комсомольській організації 
міськхарчокомбінату. Чому так ста
лося? Тому, що комітети не зробили 
вчасного аналізу розстановки комсо
мольців і молоді на виробництві, не 
вивчили можливостей створення ви
робничих одиниць. Без такого аналізу 
важко братися за організацію колек
тивів. Райком комсомолу замість 
активного втручання, допомоги обме
жився, иа жаль, циркулярами загаль
ного змісту.

Мабуть, найбільше критичних за
уважень було щодо організації і про
ведення конкурсів професійної май
стерності.

Комсомольська організація підбила 
підсумки діяльності спілчан району 
за два роки, намітила програму дій 
па майбутнє. В постанові конферен
ції записано: «Райкомові, комітетам 
комсомолу поліпшити організацію со
ціалістичного змагання серед комсо
мольсько-молодіжних колективів і 
молодих трудівників, удосконалюва
ти роботу по вихованню у молоді 
комуністичного ставлення до праці».

Першим секретарем Ленінського 
райкому ЛКСАї України обрано Ле- 
бедєву Тетяну Михайлівну, другим — 
Балашова Віталія Петровича.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ

А ШЕФИ 
ХОЧУТЬ

УЧИТИСЯ
СОТНІ молодих робітників
МІСТА КІРОВОГРАДА
СТАЛИ СПРАВЖНІМИ ДРУЗЯМИ 
ШКІЛЬНОЇ ДІТВОРИ. ТА НЕ ЗАВЖДИ 
ВИРОБНИЧИХ ВОЖАТИХ 
«ВИСТАЧАЄ» НАДОВГО. ЧОМУ?

Досвід, що заспокоює...
І В ШКОЛАХ, і на підприємствах обласного 
І центру, де я побував, можна було перекона
тися: про вожатих з виробництва таки піклуються. 
Тільки в Ленінському районі 59 виробничих ком
сомольських організацій уклали договори про 
співдружність із школами. Для заводу «Червона 
зіркі?», приміром, це означає, що в підшефні класи 
пішли працювати 150 молодих робітників. Нікого 
не здивує і візит піонерів на підприємство чи в 
організацію — зустрічі з передовиками п ятнрічки, 
ветеранами праці, спільні суботиики чи комсо
мольські збори стали звичною справою. Як і стен
ди «Хай наші бригади ІЗ"загонами поріч шлях до 
комунізму пройдуть», де в цифрах і фактах відби
вається змагання між учнівськими і виробничими 
колективами.

Чимало цікавих форм роботи застосовують і 
«повпреди» промислового комсомолу б школах. 
Пршздується розмова з Лідою Лагодою, Катсю 
Мельниковою, Ніною Скворцовою — робітницями 
панчішної фабрики, які стали піонерськими ко
місарами. В їхньому активі і збори піонерських 
загонів, і екскурсії, і походи, і диспути... До тою 
ж робітницям є про що розповісти навіть у зви
чайній бесіді.'Катю Мельникову, скажімо, було 
сфотографовано в Кремлі як переможницю соціа
лістичного змагання 1976 року. Вражень лишило
ся багато.

Вожатих, звичайно, приваблює сама перспекіи- 
ва працювати з дітьми, це заняття їм до душі. Але 
чимало важить і дисципліна — виконання дору
чень комітету комсомолу панчішної фабрики по
стійно контролює шефський сектор, що його очо
лює Ніна Граматозич. Та й секретар Ленінського 
райкому комсомолу Людмила Юденкоза не раз- 
цікавилась: «Як шефство?»

...І проблема, що зобо? язує
Але, як і в кожній справі, є своє «але» й тут. 

І значне настільки, що на нього слід звернути 
увагу на звітах і виборах у комсомольських орга
нізаціях шефів з виробництва.

На заводі «Червона зірка» я розмовляв, з комп- 
лектувальннцею механоскладального цеху № 4 
Наталею Рибак. Вона вожата в сьомому «А» кла
сі середньої школи Яг 34. Говорити з нею прсего 
цікаво, адже коло захоплень у співбесідниці ши
роке: парашутний спорт, музика, мистецтво...

І тим дивнішим було її признання:
— Не знаю, чим і як зацікавити дітей...
_ ???
— Здається, все просто, а дійде до діла, не знаю,

з чого печати. Ось, приміром, потрібно провести 
диспут. Трудність! Не скажеш же дітям, розса
дивши їх за партами: «Зараз будемо дискутувати. 
Почали!» - ?

— А хіба вам не допомагали?
— Хто? Старший вожатий одразу ж провів до 

класного керівника. Очевидно, йому й слід було 
зайнятися мною. Та давайте дивитися иа речі ре
ально: чи ж до виховання мене, дорослої, вчитель
ці, яка буквально придавлена ношею щоденних 
обов’язків на роботі, в дитячому колективі?

— А на підприємстві?
— Що ж там зможуть? Робота з дітьми — над

то тонка и специфічна для того, щоб нею займа
лися нефахівці.

Приблизно про таке ж розпозідали мені й інші 
піонерські комісари з виробництва.

Звичайно, можна було б закинути докір коміте
там комсомолу підприємств, що вони не готують 
вожатих до виконання їхньої місії. Можна було б 
дорікнути й школам, які мало увага приділяють 
посланцям з виробництва. Та чи вирішить цс 
проблему в цілому?

Мені здається, що ні. Потрібне систематичне на
вчання піонерських комісарів у межах міста. Ска
жімо, було б дебре, якби міськком комсомолу 
організував школу громадської робота для вожа- 
тих-Г'Иробннчників, узагальнив досвід кращих 
піонерських комісарів, випустивши плакат, ро
зібрався в труднощах, недоліках відстаючих, про
вівши відповідний рейд, і т. д. Але поки що це 
тільки побажання. Навчання вожатих — одне з 
питань, до яких «не доходять руки»...

А жаль. Від цього не тільки залежить настрій, 
успіх молодих людей, які люблять свою справу, а 
и втрачається важливий резерв виховання підрен 
стаючого покоління.

В. БУБИР, 
член позаштатного кореспондентського 
пункту газети «Молодий комунар».

в, Кіровоград. ...
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— Сонце у вас привітне, — промо
вив задоволено мій товариш Леонід.

— А у вас на Камчатці хіба не та
ке? — спитав син.

— Чому ж, привітне. Тільки загар 
не такий, як на півдні. А втім, ми ж 
домовилися, що запитання спочатку 
;адаю я. Гак ог скажи, звідки почи
налося місто? Знаєш?

— Звичайно. Ми класом на екскур
сії були.

За кілька хвилин тролейбус підвіз нас 
найіне до самих валів — залишків колиш
ньої фортеці. Туг 18 червня 1734 року й 
народився наш нинішній обласний центр. 
Саме тою дня було урочисто закладено 
фортецю святої Єлизавети.

Фортеця потрібна була для захисту пів
денноросійських кордонів від нападу тур
ків і татар та придушення народйо- 
гнзвольного руху. Тож її січня 173’4 року 
імператриця Єлизавета Петрівна видала 
«ат про спорудження в південних степах 
фортеці. Генерал-майор О. І. Глебов, який 
уав очолити будівництво, вибрав місце 
па правому березі Інгулу, між гирлами 
ного приток Грузької і Сугоклеї. Того ж 
1752 року в указі Сенату від 29 січня гово
рилося: «Збудувати земляну фортецю, яку 
назвати фортецею святої Єлизавети, а для 
їі побудови вислати до 2000 чоловік з ма
лоросійських ПОЛК>В’>.

Вибране дли фортеці місце було на від
стані ЗО годин кінної їзди від турецьких 
володінь, і протягом двох років Туреччина 
намагалася дипломатично добитися від 
царського уряду, щоб той зідмовився від 
спою наміру. Тож і відтягувався строк бу
дівництв.і. Зате спорудили фортецю як на 
їі часи досить швидко — протягом 1751— 
1757 років. Займала вона 57 гектарів і ма
ла форму шестикутника. її оточували зем
ляний віл і глибокий рів, що з'єднувався 
з річкою і наповнювався водою.

І ось ми стоїмо на валах, мов на 
фантастичній машині часу, пірнувшії 
в далеку минувшину. В 1786 і 1792 
роках тут ми могли б зустрітися з 
О. В. Суворовым, у 1783-му — 2 ЛІ. 1. 
Кутузовнм. Звідси видатний полково
дець травневого дня 1789 року висту
пив у похід проти турків.

Тут ми могли б свого часу зустріти 
ЛІЙІрівника селянської війни 17/3— 
1775 років Омеляна Пугачова, і відо
мого хірурга М. І. Пирогова...

Сьогодні ж на валах зграйками бі
гають діти, а до колишніх фортечних 
приміщень неквапливо заходять до
рослі (там розміщено лікарню).

Після цих спогадів не хотілося сіда
ти в гомінкий цивілізований тролей
бус. Униз, до центра міста, пішли 
пішки.

— Гак от, — кажу товаришеві, — 
па вокзалі ми згадали про Артема. 
Велику революційну роботу він про- 
;.ів у Єлисаветграді. На вокзалі одно
го разу його арештували, коли він 
актував солдатів проти війни цар
ського уряду з Японією. Більше міся
ця його тримали у в’язниці, та, не зна
йшовши доказів, що він належить до 
РСДРП, звільнили. Все ж Артем зму
шений був полишити Єлисаветград. 
Про ті часи нагадують не тільки до- 
кументи, а й вулиця Артема. Колись 
топа називалася Павловською, а в 
квітні 1932 року їй присвоїли ім'я 
полум’яного революціонера.

Цікаво подивитись і на цю вули
цю, — сказав товариш.

— Завтра. — запропопукав я. — Заразом 
побуваємо и на вулиці Олексія Гмирьова. 
1И05 року за поручениям Миколаївського 
іомітсту РСДРП пост-революціонер Г.мн- 
Г'Ьов’ прибув до степового міста. Але про 
і'.с потім. Зараз завітаємо в парк імені 
Леніна.

Хочт вулиця Ленінська, що примикає до 
■‘арку, і обрамлена деревами, та парк іще 
«далеку війнув на нас прохолодою.

ПІДСУМКИ
ФОТОКОНКУРСУ

Рік тому, 7 листопада, редакція нашої газети оголоси
ла фотоконкурс, присвячений 60-річчю Великого Жовтня. 
Конкурс мав иа меті показати риси нашої радянської 
дійсності, величний шлях країни, області, району, міста, 
села за 60 років.

Редакційна колегія підбила підсумки конкурсу.
Першої премії вирішено не присуджувати. Другою 

премією відзначено фото В. Земнорія «Орденоносець» 
(голоаа колгоспу «Україна» Гайворонського району 
С С. Лісничук, «МК» за 7 квітня). Дві треті премії при
суджено С. Фененку («З іменами героїв», «МК» за 25 
квітня) та М. Тернаяському («Гусари» і «Атака», «МК» за 
17 березня).

ДАЛЕКЕ
БЛИЗЬКЕ
2. РІК
НАРОДЖЕННЯ

— У ніс на Камчатці є лісова дослідна 
станція. Там я будівництво вів. Баї ато 
різних сортів дер їв і кущів випробовують. 
Недавньо акліматизували чорноплідну го
робину з-під Ленінграда, — сказав Леонід, 
коли ми прийшли в тінь дерев, і замовк.

Повз нас проходили парами і по- 
едннці люди, молоді й літні, гомінли
ві, веселі. Рівно шістдесят років тому 
тут теж було багатолюдно. Тоді тут 
був-не парк, а кавалерійський плац. 
На ньому й зібралися 7 травня 19і7 
року тисячі єлисаветградців, щоб по
слухати посланців Леніна, моряків- 
балтійців С. Баранова та А. Агапова.

Згодом С. Н. Баранов про зустріч 
з В. 1. Леніним перед поїздкою в 
Єлксаветград згадував так:

«У Таврійському палацЦми відшу
кали Олену Дмитрівну Стасову, вона 
видала нам посвідчення від ЦК, пар
тії. Це посвідчення я зберігаю як до
рогу реліквію. Олена Дмитрівна по
рекомендувала нам піти в палац 
Кшесінської і там побесідувати з то
варишем Леніним. Ми поспішили ту
ди і зустрілися з Володимиром Іллі
чем.

Потиснувши нам руки, В. 1. Ленін 
сказав, що це велика честь, коли нас 
уповноважує Центральний Комітет 
виступати від імені партії і захищати 
її програму.

Великий вождь висловив надно, що 
ми виправдаємо високе довір'я. Він 
радив, щоб ми у своїх виступах на 
мітингах і зборах сміливіше викрива
ли контрреволюційну суть Тимчасо
вого уряду, який на словах обіцяв 
народові свободу, а на ділі продов
жував царську політику війни і анек
сій. В. 1. Ленін говорив, що справж
ньою формою революційної влади є 
Ради, які треба вирвати з-під впливу 
буржуазії та буржуазних партій. Во
лодимир Ілліч рекомендував нам на
полегливо роз'яснювати це народові, 
викривати наклепи на партію більшо
виків».

Окрилені словом вождя, більшеви- 
ки-кронштадтці. що прибули до Єлн- 
саветграда, дохідливо роз’яснювали 
ленінські Квітневі тези, пристрасно 
агітували. Згодом Т. М. Гуляницькнії 
згадував: «Особливо для нас, єлнеа- 
встірадських більшовиків, відірваних 
ьїд центру, що пе мали своєї окремої 
організації, були дорогі ленінські 
Квітневі тези: в них ми побачили 
ясішй шлях діяльності серед робітни
ків». .
- У ході впертої боротьби з меншо
виками більшовики Єлнсаветграда у 
вересні 1917 року створили самостій
ні' партійну організацію, яка у своїй 
діяльності керувалася рішеннями 
VI з’їзду партії.'

— Так от, піонерів, — звернувся 
Леонід до мого сина, — другий рік 
народження твого міста — сімнадця
тий. У цьому твоє щастя. Мільйонів 
щастя.

Ми попрямували в глиб парку, пі
дійшли до пам’ятника В. І. Леніну. 
Леонід поклав до п’єдесталу букет
квітів, з яким ми його зустрічали на 
вокзалі. Син підняв руку в піонер-
ському салюті.

• „Молодий комунар“ —
Л* ПРАВДІ, хіба ж не щастя — бути віль- 

ною людиною, не знати безробіття, ма
ти права па працю, відпочинок, освіту! 
Особливо щасливі наші діти, наша молодь. 
Радянським юнакам і дівчатам, які не 
зазнали страхіть капіталістичної експлуата
ції, ці права здаються цілком природними, 
звичайними. А це далеко не так.

Моє покоління не знало радісного ди
тинства. Тепер же наші діти з перших днів 
свого народження схожі па гарно одягнених 
ляльок, їхнє вбрання налічує десятки назв.

Не таким було наше дитинство. На тілі 
спочатку старе шмаття і 
квач у роті (квач — це 
жований хліб у ганчірці), 
пізніше — ситцева соро
чечка, вузликом зав’яза
на на спині, щоб не за
бруднилась, і турбота 
батьків, чим нас нагоду
вати,

Нині каші дізчата і 
юнаки не тільки босими 
не зважуються пройтися 
вулицею, а й у поганому 
взутті соромляться це 
зробити. В царській же 
Росії черевики і чоботи 
взували тільки на свята, в будні теплої по
ри ходили босі, холодної — б постолах чи 
в личаках. Взутими ходили тільки люди за
можні,. а таких було не багато.

Благополуччя особи в умовах соціалізму 
невіддільне від добробуту, щастя всього на
роду, суспільства: чим багатша й сильніша 
паша країна, тим краще життя кожного з 
нас.

Важко було молодій нашій республіці 
в перші роки Радянської влади. Важко 
і нам жилося. Але поступово, з кожним 
роком зростала і міцніла країна, зростало і 
міцніло наше благополуччя.

Ліспі згадується 1930 рік у селі Бандуро- 
вому Гайворонського району. Перший день 
занять у школі. Колгоспи там тоді лише 
організовувались, багато селян господарю
вало ще індивідуально.

Діти прийшли до школи майже всі босі. 
На жодній із дівчаток не було дитячого 
платтячка: довгі ситцеві спіднички темного 
кольору і такі ж кофтинки, пошиті, як у 
бабусь. Більшість хлопчиків — у штанцях

• шляхом жовтня •

СТОРІНКИ ВСЕСОЮЗНОЇ МОЛОДІЖНОЇ
Велика роль в ідейно-ви

ховній роботі серед молоді 
належить книзі. Враховуючи 
це, Міністерство культури 
СРСР, ЦК ВЛКСМ, Спілка 
письменників СРСР, Всесо
юзне товариство любителів 
книги проводять всесоюзну 
молодіжну читацьку конфе
ренцію «Дорогою Жовтня».

У Малозисківському, Но- 
воукраїнському районах і в 
місті Олександрії відбулись 
урочисті відкриття конфе
ренції.

Для пропаганди літерату
ри застосовуються бесіди 
про книги, бібліографічні 
огляди, книжково-ілюстра
тивні виставки, літературні 
вечори, усні журнали, цикли 
літературних читань, відкри
ті перегляди літератури то
що. Бібліотеки провадять

цю роботу в тісному кон
такті з комсомольськими 
організаціями, місцевими 
відділеннями Товариства 
книголюбів.

У ході конференції актив
но пропагуються ленінська 
теоретична спадщина, внут
рішня й зовнішня політика 
КПРС і Радянської держави, 
успіхи радянського народу 
на різних етапах комуніс
тичного будівництва. При 
цьому широко використо
вуються краєзнавчі мате
ріали.

Скажімо, Світловодська 
центральна міська бібліоте
ка спільно з міськкомом 
комсомолу, організацією то
вариства «Знання», істори- 
ко-краєзнавчим музеєм, Бу
динком культури імені В. 1. 
Леніна влаштувала тематич

журналіст.
В. ЦВЯХ,

З сшор,-
і сорочечках з домотканого полотна. У де« 
яких хлопчиків не було навіть гудзиків, 
вони користувалися очкурами. Всі дівчатка 
були в кісничках, які заплітали в кіски, — 
пишних бантів тоді не було (кіснички <— 
це стрічечки з кольорової тканини).

Вперше я побачила ученицю в дитячому 
пальті з хутряним комірцем 1935 року в се
лі Мечиславці. Звали цю дівчинку Люба. За 
нею кілька днів бігали діти і роздивлялися 
її пальто як небачену розкіш, зате всі інші 
ходили у свитках і недоносках зі стар
ших у сім’ї.

А тепер?
Ідуть діти до школи, одягнені, як иа 

НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

ЗГАДУЮЧИ
Р О К И...
картинці; відкрито їм усі шляхи, — тільки 
лиш учись.

Ще пригадався мені такий випадок. 1937. 
року, вчителюючи в селі Мечиславці, я по
просила їздового Бурлаку поїхати зі мною 
в районний центр по диван. А він мене й 
питає: «А що таке диван?,,.» . ,

І не дивно, що не знали селяни, що таке 
диван. Адже спали вони в більшості своїй 
на печі, па землі, устеленій соломою, а 
вкривалися ряднинами. Тепер у колгосп
ників у домі є і дивани, і шафи, і телевізо
ри. Кожен може придбати велосипед, мото
цикл, а то й автомашину. А харчуються й 
одягаються вже так, як не харчувалися і 
не одягалися ще ніколи до цього.

І вже кому найбільше щастя дала наша 
Конституція — так це молоді: хочеш _ — 
учись, хочеш — працюй, тільки не лінуйся, 
і не забувай, що старше покоління створило 
тобі таке хороше життя.

3. КАДУХІНА,
м. Ульяновка.

ний вечір «Місто мрії Іллі
ча». В ньому взяли участь 
ветерани партії, ветерани 
гідробудівництва СРСР, за
ступник голови міськвикон
кому, працівники історико- 
краєзнавчого музею міста.

В усному журналі «Радян
ський спосіб життя — при
клад для всіх народів», що 
його провела Новоукраїн- 
ська центральна районна 
бібліотека разом з райко
мом комсомолу і відділен
ням Товариства книголюбів, 
узяли участь заступник про
курора, лікарі. Присутні по
дивилися хронікально-доку
ментальний фільм «На XVI 
з’їзді профспілок».

«Борці за владу Рад на

(Див. 4 стор.).
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СПОРТ

огляд

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Кожний, хто стежить за спортивним життям, 
помічає тенденцію до залучення юних спортсме
нів до різноманітних змагань (у тому числі й най
вищих рангів). Це має пряме відношення до 
Олімпіади-80, яка відбудеться в Москві через три 
роки. Може статися так, що дехто з тих, хто нині 
в розквіті спортивно" майстерності, втратить на 
той час бисскі бійцівські якості. Ось і йдуть пошу
ки резервів, талановитої молоді, яка прийде на 
зміну ветеранам і примножить ґкні видатні спор
тивні здобутки.

Для цього в нашій країні створено понад 
двадцять опорних пунктів олімпійського резерву 
зі спортивної гімнастики. Під керівництвом квалі
фікованих тренерів, науковців у цих пунктах про
ходять підготовку найбільш здібні юні гімнасти 
Радянського Союзу. Ось ми й побачимо багатьох 
із них на змаганнях у Кіровограді.

Позмагатися в майстерності прибуло близько 
300 юнаків і дівчат. Серед них — володар Кубка 
світу зі спортивної гімнастики Маша <£ілатова з 
Ленінська-Кузнецька. члени і кандидати збірної 
команди країни — наша землячка Наталка Тере- 
щенко, яка проживає нині в Магаданській області, 
москвичка Олена Алексютіна, Сергій Хижняков з 

і Ростсва-на-Дону, Олена Наймушина з Краснояр
ська, Едуард Азарян з Єревана та інші. 1 законо
мірно, що за оглядом гімнастичного резерву з 
великою увагою стежитимуть керівні працівники 
і спеціалісти відділів гімнастики всесоюзного й 

І республіканського спорткомітетів.
Надійшли заявки від 17 команд юнаків і 15 

І команд дівчат з 21 опорного пункту. В кожній 
команді — по шість юних гімнастів і гімнасток.

Заєтра за обов’язковою програмою в боротьбу 
І вступлять юнаки. О 16-й годині відбудеться уро- 
] чисте відкриття змагань. А далі розклад гімнастич

ного турніру буде таким:
» 17 листопада. Дівчата — обов’язкова програма.
І 18 листопада. Юнаки.— довільна програма.

19 листопада. Дівчата — довільна програма.
20 листопада. Юнаки — фінал.

| 21 листопада. Дівчата — фінал.
Названі змагання — велика подія у спортивно

му житті Кіровоградщини. Тож наш обсв язок — 
в провести їх на високому рівні.

Кіровоградці гостинно зустрінуть юних послан- 
и ців гпортиенсї гімнастики країни, і еони повезуть 
І додому добру згадку про перебування в нашому 
N краї.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

НА ПРИЗ ЗЕМЛЯКА

Змаган-

заводу 
них 

близько 
юнаків

Вже стало традицією в 
листопаді проводити від
криту особнсто-коман чпу 
першість області з кла 

■сиччої боротьби па приз 
відомого з минулому чем
піона світу, нашого зем
ляка Данила Герасимо
вича Посупька.
ия проходили у Будинку 
фізкультури 
«Червона зірка». У 
взяли участь 
ста двадцяти 
1961 —1962 років народ
ження з Дніпропетров
ської. Запорізької. Крим
ської. Полтавської, Київ
ської. Сумської областей 
та організатори зма
гань—кіровоградиі. Доб
ру технічну і фізичну 
підготовку показали ви
хованці спортивного клу
бу «Зірка». Звання чем
піонів у своїх вагових 
категоріях завоювали: 
Олександр Лисиця, Гри
горій Жі-вшіькшї. Олек
сандр Ковальов, Юрій 
Царенко. Срібним прнзе- 

І
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І

ром етап Серг;й Луцен
ко, а бронзовим — Ігор 
Том аз. Слід відзначити і 
п рсдста в н п к і в професій ■ 
но технічних закладів — 
Олександра Царенка 
(друге місце). Сергія Ту
пика. Володимира Бру
сова і Віктора Урсулова 
(треті призери).

У командному заліку 
на вищий шабсль п’єде
сталу пошани піднялися 
юнаки спортклубу «Зір
ка». Вони набрали 42 
очка. Из чотири очка 
менше в авангардівців 
Кривого Рога, яким ді
сталося друге призове 
місце, 
спортсмени 
резервів» з 
центру.

Всі призери 
категоріях 
диплом и лблепортком іте- 
ту з фотографіями Д. Г. 
Посунька, які вручав 
його онук майстер спор
ту Анатолій Посуньмо.

лруге
а на третьому —

«Трудових 
обласного

у вагових 
одержали

В. ТВЕРДОСТУП.

(Запінчення.
Поч. на 3-й стор.).

Кіровоградшині», «Герої- 
земляки», «Дорогою Жовт
ня», «За наш край» — ось 
далеко не повний перелік 
тем масових заходів, що 
відбулися в бібліотеках об
ласті.

Активну роботу по підго
товці до Всесоюзного фес
тивалю радянської молоді, 
присвяченого 60-річчю Ле
нінського комсомолу та XI 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студені ів, ведуть 
бібліотеки області. Вони 
влаштовують читацькі кон
ференції, перегляди літера
тури на теми: «Дружба на
родів — велике завоювання 
Жовтня», «Ідеї Жовтня за
войовують світ», «Дружба 
не знає кордонів» та інші.

Багато уваги приділяється 
вихованню молоді на рево
люційних традиціях старших 
поколінь. Наприклад, Тара- 
сівська сільська бібліотека

Новгородківського району 
провела читацьку конфе
ренцію «Естафету батьків— 
синам нести». Цікавою фор
мою виховання є уроки 
мужності у Вербівській, 
Клинівсьісій, Побузькій та 
інших бібліотеках Голованів- 
сьного району.

Найбільш цікаво такий 
урок пройшов у Колсногір- 
ській сільській бібгіотєці. 
Завідуюча книгозбірнею 
В. П. Лужанська підготувала 
для учнів місцевої школи 
хвилюючу розповідь про 
підпільну молодіжну орга
нізацію «Спартак», що діяла 
в Красногірці під час Вели
кої Вітчизняної гійни. У 
проведенні уроку активну 
участь узяли колишні спар- 
таківці, які й 
рідному селі.

Всесоюзна 
конференція 
звичайно широкий і різно
манітний вибір літератури, з 
допомогою якої потрібно 
розкрити всю проблематику 
конференції, 
максимально 
ють усі можливості радян
ської художньої літератури, 
що відображає шлях Країни 
Рад за 60 років. Серед мо
лоді- активно пропагують 
твори: Ю. Германа — «Роз
повіді про Дзержинського», 
Б. Горбатова — «Мое поко
ління», Е. Казакевича — 
«Синій зошит» та інші.

А. СОХРАННА, 
Н. КУРЧАТОВА.

нині живуть у

молодіжна 
триває. Над-

Бібліотеки 
використову-

ПОГОДА
Сьогодні вдень в облас

ті і місті Кіровограді буде 
хмарно з проясненнями, 
невеликий дот. Вітер пів- 
нічно-західннй, 9—12 мет
рів па секунду. Температу
ра повітря в області 6—11, 
V місті 
тепла.

16—17
хмарно 
дощ, місцями значний. Ві
тер півдсиї'о-західшій, 10— 
15 метрів па секунду. Тем
пература повітря вночі 
1—6. удень 3—8 градусів 
тепла.

листопада — 
проясненнями,з

за-

ВІВТОРОК,
15 ЛИСТОПАДА 

ПЕРША ПРОГРАМА. П.00 —
Новини. 9.10 — К. і. Гімнаст
ка. 9.30 — К. г. Мультфільми. 
10.00 — Телефільм «Народже
на революцією». 2 серія. 11.15
— К. г. «Клуб кінонодоро- 
жсн». 14.30 — «Іній труд — 
твоя висота». 15.25 — К. т. 
«Кіно і сучасність». 16.25 — 
К. т. Концерт дитячої хорової 
студії «Дубна». 16.50 — К. т. 
«Ради і жіптя». 17.20 — Лі
ричні пісні. 17.30 -- Телешко- 
ла механізатора. 18 00 — «Кі- 
ровоградіціїна спортивна». 
(Кіроноірад). 18.30 — К. т. 
Документальний телефільм 
«П’ять днів у Токіо». 19.20 — 
К т. «Наш Радянський За
кон*. 19.30 — Телефільм «На
роджена революцією». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
«Здоров'я». Лікування хроніч
ного алкоголізму. 22.15—К. т. 
«Мистецтво танцю». По 
кінченії! — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Івасева сопілка». Лялькова 
вистава. 11.00 — Новини. 11.15
— Документальні телефільми.
11.40 — Фізика для учнів 
7 класів. 12.10 — Фільм «Свід
чення фотографа». 16.25 — 
«Орбіта дружби». 16.55 —
«Хочу все знати». 17.05—«Ру
бежі 10-ї п’ятирічки». 17.20 — 
«Хлопці справжні». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
Зустріч з піснею. 19.60 — Віс
ті. і!).ЗО — Народна творчість 
України. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00—«Час». 21.30
— Фільм «Свідчення фотогра
фа». По закінченні — новини.

СЕРЕДА,
16 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.ю — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Хлопці
справжні». 10.05 — «Народже
на Революцією». З серія 11.25
— К. т. Концегт. 12 10 — «В 
гості до звіоят». У Київському 
зоопарку. 14.30—К. т Докумен
тальні dii.it, ми соціалістичних 
кпаїїі. 15.20 — К. г. Концерт.
15.55 — К. т. Мультфільм 
«Мишко-Коротун». 4. 5 серії. 
16.45 — К. т. Наука сьогодні.
17.15 — Естрадні мелодії. 17.3(1 
«На шкільних широтах». 18.60
— «День за днем». (Кіпопо- 
грлд). 18.15 — к. т. Мульт
фільм «Стара іграшка». 18.25
— «Село- діла і проблеми».
18.55 — К. Т.« Пісня-77». 19.20
— К. т. Тирпж «Спортлото».
19.30 — Телефільм «Народже
на Р'-волюпісю». 5 серія. 21.09
— «Час». 21.30 — К. т. Хокей: 
«Динамо» (.Москва) — «Кпила 
Рад». З період. 22.05 — К. т. 
«Музичне життя». Тележур
нал. По І» г !>ІЧ"ІІІІІ — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документа лі.ні Філ>-чн. 11.00— 
Новини. 11.15— Камерний кон
цепт. 11.40 — Історія для уч
нів 10 класе. 17.00 — «Наша 
Радянська Конституція». (Кі
ровоград на Республіканське 
.телебачення). 17.15 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.(10 — 
Реклама. Оголошення. 18.30— 
«Сільс ькогсслолапський тиж
день». 18.45 — « Візерунки при
морської порцеляни». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Кубок СРСР з 
гандболу серед жіночих 
команд. «Спартак» (Київ) — 
«311 * (Запоріжжя). 20.45 —
«На добпаніч. літні» 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Під прапором 
Жовтня». Звітують трудящі 
Тернопільської області. По за
кінченні — н»"ЧИМ

ЧЕТВЕР.
17 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К т. «Виставка Бу- 
ратіно». 10.60 •- «Народжена 
революцією». 4 с«і>ія. II..30 — 
К. т. «Очеса». Документаль
ний телефільм. 14.30 — П.ОКУ- 
ментальїіі фільми до Міжна

ПрО'ї'ОСІЙне училище 
текстильної промислопостЗ 
’ІРРїіїг'іІСЬКОГО 
каті вольно-суконного комбінату 
імені 50-річчя 
Радяпської України 
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1977—1978
НАВАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПОМІЧНИК МАЙСТРА 
ПРЯДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ».

Приймають юнаків віком 20—30 рокіз.
Строк навчання — 1.5 року.

Учням і иплЕ'.уюіь 68 карбованців на місяць і надають гур
тожиток. Під час виробничої практики при самостійному 
обслуговуванні устаткування учні одержують заробітну 
плату.

Випускникам присвоюють шостий розряд по професії І ви
дать ттестит про закінчення закладу.

Час і<.тб«;*.)ііія зараховується до трутовою стажу.
Піл -час наїчаїнія в училищі учні мають можливість одно

часно вчг.тися у вечірній школі робітничої молоді та у вечір
ні ому мехапо-технологічному технікумі, який знаходиться в 
приміщенні професійного утилита. Гих, що закінчили учили
ще. до ці ого *;ехнікуму приймають поза конкурсом.

Вступники до професійної о училища подають до
кумент про освіту (оригінал), свідоцтво ппо народ
ження (оригінал), характеристику, автобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри, медичну довідку (фор- 

. ма № 286). довідку з місця 
проживання.

Документи приймають V 
канцелярії закладу з 9 по 
17 годину. Зарахування до 
училища ’проводить від- 

_________________________ біриа комісія без екзаме
нів.

Початок занять з 1 груд
ня 1977 року.

Адреса училища: м. Чер- 
нігів-23, вул. Щорса, 64. 
Телефон 7-41-85.

ДИРЕКЦІЯ.

родного дня студентів. 15.15 — 
К. т. «Знай І умій». 16.00 — 
О. С. Пушкін. «Капітанська 
дочка». 16.30 — К. т. «Шахова 
школа». 17.00 — «Музичні ве
чори для юнацтва». 18.00 — 
Повніш. 18.15 — К. т. Продов
ження музичних всцсріп Д-111 
юнацтва. 19.00 — К. т. «Ленін
ський університет мільйонів».
19.30 — К. т. Хокей: «Спар
так» — ЦСКА. (21.00—«Час»). 
22.05 — К. т. Документальний 
телефільм «Жилн-булії». 1 се
рія. По закінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Концерт «Покликання». 11.00 
— Новини. 11.15 — «ПІД пра
пором Жовтня». Звітують тру
дящі Тернопільської області.
16.15 — «Золоті Зірки Украї
ни». 16.30 — Республіканська 
фізико-ма гема і ична школа. 
17.00 — «В ефірі — пісня».
17.15 — Сьогодні - Міжнарод
ний день студентів. «Молодіж
на орбіта». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 — «Мелодії 
сонячної Молдавії». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Концерт класич
ної музики. 19.55 — Г. Да- 
іілїлов. «Останнє слово за па
мп». Вистава. 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — Продовження вистави. 
По закінченні — новини.

П’ЯТНИЦЯ,
18 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Моя дорога 
Вітчизна». Підсумки конкурсу 
дитячого малюнка. 10.00 —
«Народжена революцією». 
5 серія. 11.30 — К. т. Р. Гліср. 
Концерт для арфи з оркестром.
14.30 — Документальні філь
ми. 15.20 — К. т. «Рідна при
рода». 15.40 — К. т. Мульт
фільм «Мишко-Коротун». 6. 7 
серії. 17.00 — К. т. «Роби з на
ми, роби, як ми, роби кпащс 
нас». (НДР). 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— К. т. «Народна творчість».
18.55 — «Вечірня розмова». 
(Кіровоград). 19.30 — К. т. 
Концерт, присвячений Дню 
радянської міліції. (21.00 — 
«Час»), 23.00 — Кубок СРСР 
з самбо. (Рига). По закінчен
ні — ІІОПІІНІІ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Музичний фільм «Телеграми, 
телеграми, телеграми». 11.00— 
Ноннин. 11.15 — Документаль
ний фільм «Співуче дерево». 
11.40 — Українська мова для 
учнів 6 класу. 12.05 — Для ді
тей, «Зайчик-заданяка». 
става. 16.30 — 
року — ударний 
пецькі гірники, 
дітей. «Сонячне 
«Спеціалізація і
— магістральний ......г.........
18.00 — Реклама. Оголошення.
1.8.30 — Музичний фільм «Де 
ключ заповітний». 19.0(1— Віс
ті. 19.30 — «Актори і ролі». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21 00 — «Час». 21.30 — Теле
фільм «Мишко-артист». 22.35— 
Музична програма. По закін
ченні — новини.

СУБОТА.
19 .ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Дітям про 
звірят». 10.00 — К. т. «Для 
■ас. батьки». 10.30 — К. т. «По 
ленінському шляху». Всесоюі- 
ил художня виставка, присвя
чена 60-піччю Великою Жові- 
ня. 11.00 — К. т. «Ранкова 
пошта». 11.30 — К. т. «Приро
да і людина». 12.00 — К. т. 
«Це вн можете». 13.00 — К. т. 
«Сьогодні — День ракетних 
військ і артилерії». 13.15 — 
К. т. «Прийміть наші поздо
ровлення». Музична програма 
до Дня ракетних військ і арти
лерії. 14.05 — Тираж «Спорт
лото». 14.15 — К. т. Телефільм

Ви- 
« Ювілейному 
Фініш». До- 
17.00 - Для 

коло». 17.30— 
концентрація 

напрям».

року

на приз
- »Школа

11.00 —
10.30

«Приюдн Бурагіно». 2 серія 
15.25 — К. т. «Книгарня». Ю.іо
— К. т. «/Музичний абоне
мент». 16.40 — К. т. Тележур. 
Пал «Співдружність». 17 Ю — 
К. т. Мультфільм «Малахітова 
шкатулка». 17.30 — к. т. Те
лефільм «Крила над Волгою». 
18.00 — Повний. 18.15 — К. т. 
«і світі тварин». 19.25 — К, т* 
Фільм-концсрт. 19.40 — К. ті 
О. Грибоедов. «Лихо з розу
му». Фільм-висгач.і. (21.00 —. 
«Час»). 23.10 — К. т. «Мелодії 
і ритми зарубіжної естради». 
По закінченій — попиті

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Всесоюзні змагання з худож
ньої гімнастики ..... -
«Дружба», 
передового досвіду».
Новини. 11.15 — Концерт. 12.00
— Для дітей. «Сонечко». 12.35
— Суботній репортаж. 13.05 — 
Телефільми для дітей. 14.05 — 
Сьогодні — День ракетних 
військ і артилерії. 15.05 — До
кументальний фільм «З віком 
нарівні». 15.55 — «Екран мо
лодих». 16.40 — Циркова про
грама. 17.20 — Виступають со
лісти Донецького театру опе
ри та балету. 18.05 — «Сати
ричний об’єктив». 18.30 — «Ме
лодії кохання». 19.00 — Вісті.
19.30 — Фільм «Не вір, іцохме- 
не більше немає». 2.0.45 -•'МЮІа 
добраніч, діти!» 21.00— «Чпс».
21.30 — «Під прапором Жовт
ня». Звітують трудящі Чер
каської області. ІІо закінчен
ні — новини.

НЕДІЛЯ, 
20 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.33 — К. г. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Слу
жу Радянському Союзу!» 11.00
— К. т. Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з Героєм Соціа
лістичної Праці Г. С. Страй
ковим. 12.00 — К. т. «Музич
ний кіоск». 12.30 — К. Т.- 
«Сільська година». 13.30
К. т. Співає К. Лісооськпй. 
14.00 — К. т. Хокей: ЦСКА — 
«Хімік». (Воскгесенськ). 16.50
— К. т. «Міжнародна панора
ма». 17.00 — К. т. «На арені 
цирку». 17.30 — К. т. Доку
ментальний телефільм «Осно
ва» із никлу «Батьки і діти»'. 
18.00 — Нопини. 18.15 — К. Т. 
«Клуб кінополорожей». 19.15—• 
К. т. «Радяїігькиїі Союз очима 
зарубіжних гостей». 19.25 -2- 
К. т. Г. Допіцегті. «Лючія і 
Ламмсрмур». 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. 1. Спортивна 
програма: Змагання й^-ху«1 
аожцьої гімнастим) на ку

бок Інтербачення. (Угорщина)* 
2. «Олімніада-ЗО». По закін
ченні — мовчни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -* 
Музичний фільм «Коли зустрі
чаються : друзі». 10.30 — «Г<!- 
лешкола механізатера». 11.00
— Виступає Північний росій
ський народний хор. 11.50 -л- 
«Палітра». 12.10 — «Інгер- 
клуб». 13.00 — «Закон і ми». 
13.3(1 — «Пісня па конкурс»'.
14.20 — «Слана солдатська»,
15.20 — «Майстри мистецтв «7 
ювілею Жовтня». 16.25 — «ЕК,- 
ран молодих*. 17.25 — Філі.М 
«Сміливі люди». 19.00 — Вісті.
19.30 — Співає М. Ведсіїєєвл. 
20.10 — І. Рачади. •Гарантія'’’. 
Вистава. 20.45 — «На добра? 
Ніч. Літи!» 21.00 — «Час». 21 30
— Продовження вистави. І) 
перерві — попиті.

Редактор М. УСПАЯЕНКО.

Навчальний І

«
пункт тресту 

*Трп неситна л- 
при €»уд£нельн<Ф- 

м он та я« и о и у 
поТзді Ло 810

ПРОВАДИТЬ НАБІР 
НА ШЕСТИМІСЯЧНІ 
КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ 
ДЛЯ РОБОТИ
ПО БУДІВНИЦТВУ 
ПРИСТРОЇВ 
АВТОБЛОКУВАННЯ 
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ.

Приймають осіб, які від
служили в Радянській Ар
мії, з освітою не нижче 
8 класів.

стипен-
о-

На період нзвиання слу
хачам надають гуртожи
ток і виплачують 
Дію в | 
ванців на місяць.

розмірі 75 кар^1
на місяць.

1 груд-3

адресу:

Початок занять 
ня 1977 року.

Звертатися на 
316026, м. Кіровоград-26, 
вул. Желябова, 2, ЛМП-816, 
відділ кадрів. їхати тро
лейбусами 2, 41 до зу
пинки «Кінотеатр «Хроні
ка».

Адміністрація поїзда,

і
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