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Дружно жнивують ме
ханізатори колгоспу
імені XXII з’їзду КПРС 
Нозгороднівоько'-с ра
йону.

На фото: агрегат Лео
ніда ОВОДЕНКА за ро
ботою.

Першу квитанцію про 
здачу зерна нового уро
жаю на Бобринецький 
хлібоприймальний пункт 
одержав шофер Із кол
госпу «Зоря комуніз
му» Сергій ГОВОРУХА.

Фото В. КОВПАКА.

ВОНИ

Разом о усіма хліборобами близько 
двох тисяч молодих женців Кіровоград- 
щини включились у жнива нової п'яти
річки. Комсомольсько-молодіжні колек
тиви тракторних бригад, молодіжні екі
пажі виборюють ЧЕРВОНИЙ П,РЛПОР

ТА ВИМПЕЛ обкому комсомолу, кра
щий молодий комбайнер отримає пере
хідний вимпел і приз газети «Молодий 
комунар» «КРАЩОМУ МОЛОДОМУ 
ЖЕНЦЮ К1РОВОГРАДЩИНИ».

Ось перші вісті.

ПО 18—19 ГЕКТАРІВ озимої пшениці щодня викошує комсомолець радгоспу іме
ні Петровського (Устинівський район) Олександр КУШНІРОВ. Молодий комбайнер 
намолотив уже 1570 ЦЕНТНЕРІВ добірного зерна. Разом з Олександром Кушніро- 
вим перед в соціалістичному змаганні серед молодих комбайнерів ведуть комсо
мольці Анатолій ДЖЕНКО та Іван ЧУМАЧЕНКО (радгосп «Інгупьсьний»), Володимир 
ПОВЗУН з колгоспу імені Ватутіна.

Комсомолець колгоспу імені XXI з’їзду КПРС Григорій НАЗАРЕНКО (Бобринець- 
кмй район) намолотив минулого року близько 8 тисяч центнерів зерна і став пере
можцем серед молодих комбайнерів району. Нині Г. Назаренко теж утримує пер
шість. За два дні роботи він скосив озиму пшеницю НА ПЛОЩІ 32 ГЕКТАРИ і намо
лотив 1222 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

_ Кращому 
МОЛОДОМУ 

ЖЕНЦЮ

ІКФПИГРАШЦИНИ

Завтра в Москві — урочисте відкриття V Спартакіади народів СРСР 
єтьєя. В Устинівсьному, Віль- 
шансьісому та Долинському ра
йонах молоді спортсмени скар
жаться на відсутність стрілець
ких тирів. В ряді районів об
ласті спостерігається прогали
на в підготовці спортсменів ма
сових розрядів тільки тому, ЩО 
тут не вистачає спеціалістів, до
свідчених тренерів. Отже, Б 
першу чергу вихід з цього ста
новища треба шукати у підго
товці таких людей з числа гро
мадських антивістів. Кращі 
спортсмени в багатьох колек
тивах фізкультури стають гро
мадськими інструкторами по 
спорту. Це і на Кіровоград
ському олійжнркомбінзті» за
воді тракторних гідроагрега
тів, в колгоспі імені Карла 
Маркса Маловисківського ра
йону, в Златопільському сіль
ськогосподарському технікумі. 
Саме досвід цих колективів 
варто взяти на озброєння.

З фінальних поєдинків V рес
публіканської Спартакіади по
вернулись спортсмени-нірово- 
градці. Их чекають нагороди 
комсомольських та профспілко
вих організацій, похвала у тих 
колективах, де вони працюють. 
Саме вони, учаснини цих відпо
відальних змагань на республі
канській арені, мають стати 
нині знову заспівувачами.

В столиці нашої Батьківщини 
— останні приготування до 
урочисюгс відкриття Спарта
кіади народів СРСР. Іам, у ве
летенській чаші стадіону, завт- 
р& розгорнеться спортивна бо
ротьба. В ній візьмуть участь 
нейсильніші. Хай сурми, що 
пролунають в столиці, стануть 
знову закличними до продов
ження спортивних поєдинків в 
кожному нолективі, май кожен 
спортсмен — від початківця до 
майстра—вибере собі висоту і 
настійно наближається до неїі 

Юначе, дівчино! Поповнюй 
загони фізкультурників та мо
лодих спортсменів!

ПЕРШІ спартакіадні вітрила 
здійнялись над стадіонами 
і спортивними майданчиками 

ще влітку минулого року. В 
бригадах, на польових станах, 
потім в колгоспах і радгоспах, 
на заводах і сЬабоиках.

Фінішувала V - Спартакіада 
Ніровоградщини. А за нею — 
фінальні старти V Спартакіади 
УРСР, Нині вже відомі підсум
ки цих відповідальних змагань. 
В них брало участь 177 заслу
жених майстрів спорту I майст
рів міжнародного класу, 2072 
майстри спорту, 1397 кандида
тів на це звання. Молодь віком 

а

ОБРИДЕНЬ, 
свято
від 17 до 25 ронів становить 75 
відсотків загального числа 
учасників. Спортсмени Кірово
градської області виступали у 
третій групі областей України. 
Вже перші фінальні старти при
несли успіх нашим землянам, 
слова похвали заслуговували 
фех-пшальники І гімнасти, лег
коатлети І борці. В загальному 
підсумку у своїй групі збірна 
області набрала 852 очна, про
пустивши попереду себелише 
представників Київської об
ласті (1047,5).

Спартакіада України фінішу
вала. Але її вітрила на опуще
ні. Завтра ю столиці нашої 
Батьківщини на Центральному 
стадіоні в Лужниках спалахне 
факел V Спартакіади народів 
СРСР.

Готуючись до цього знамен
ного свята, фізкультурники Кі- 
ровоградщини дбали про під
вищення своєї майстерності, їх 
шеренги поповнювали все но
ві й нові представники молоді, 
які гідно захищали честь своїх 
спортивних товариств на райо- 
йонних, обласних та республі- 

кепських змаганнях. В ході 
спартакіади на місцях значно 
пожвавили свою діяльність ни
зові колективи фізкультури. 
Серед них — представники 
колгоспу «Родина» Онуфріїв- 
єьного району, Олександрій
ського електромеханічного за
воду, Кіровоградської швейної 
фабрики, Заваллівського гра
фітового комбінату. В остан
ньому році минулої п'ятирічки в 
кожному районі побудовано 
нові спортивні споруди, спор
тивні комплекси та майданчики 

з’явились в будинноуправлін- 
нях, школах.

«Поліпшити умови для за
нять широких мас трудящих 
фізкультурою і спортом, роз
ширювати будівництво нових І 
поліпшувати використання
діючих спортивних споруд» — 
ці рядки з Дирентив XXIV З’ЇЗ
ДУ КПРС знову нличуть фіз
культурних антивістів вийти 
ще на вищі рубежі, подбати 
про поліпшення масовості І 
майстерності трудівниніо у 
ножному колективі. В цьому 
напрямку вже чимало зробили 
иіровоградці. Новий спортивний 
номпленс відмрито на Кірово
градському олійжирномбінаті, 
дбають про умови для занять 
фізкультурою, І спортом с» 
житлово-експлуатаційних кон
торах № 1 І № 7, на швейній 
фабриці.

Проте, » сільській місцевості 
здебільшого низький рівень 
майстерності спортсменів обу
мовлюється тим, що їм ніде 
проводити тренувань. Наприк
лад, в Голованівсьному районі 
вже кілька років будують ста
діон, а введення його в ек
сплуатацію ще,й нині зволіка-

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

..ері____
обкому

14 липня о десятій годиш 
ранку в Києві розпочала робо
ту перша сесія Верховної Ради 
Української PCP восьмого 
скликання.

Сесійний зал Верховної Ра
ди УРСР заповнили депутати, 
а також гості — передовики 
виробництва, діячі пауки і 
культури, партійні, радянські, 
профспілкові і комсомольські 
працівники, представники гро
мадськості преси.

Тепло зустрінуті присутні
ми, місця в урядових ложах 
займають член Політбюро Ції 
КПРС перший секретар ЦІЇ 
НП України П. Ю. Шелест, чпса 
Політбюро ЦК КПРС Голова Ра
ди Міністрів УРСР Б. В. Щер- 
бицьний, член Політбюро ЦК 
ІЇП України — Голова Президії 
Верховної Ради УРСР О. П- 
Ляшко, секретар ЦК КП Украї
ни О. А. Титаренко, перші за
ступники Голови Ради Мініст
рів УРСР H. Т. Излечение і 
М. О. Соболь, перший секретар 
Дніпропетровського обкому 
партії О. Ф. Ватченьс, перший 
секретар Харківського обкому 
партії Г. І. Ващенко, перший 
секретар Донецького 
партії В. І. Дегтярьов. кандчда 
тн в чіени Політбюро Ції ІЇГІ 
України — секретарі Ції КП 
України М. М. Бсрисенчо, Ф. Д. 
Овчаренко, Я. П. Погребний, 
голова Укрпрофрадщ В, О. Со
логуб, голова Партійної комі
сії при ЦК НП України І. С. 
Грушецьний, члени Президії 
Верховної Ради УРСР, уряду 
Української PCP,

Вступною промовою сесію 
відкрив один з найстаріших 
депутатів, пиеьмен.чігл голова 
правління Спілки пиеьмениіікія 
України, Герой Соціалістичної 
Праці Ю. Н. Смолим.

Верховна _ ___ ,___
до виборів Голови 1 заступни
ків Голови **
УРСР.

Від імені Ради Старійшин 
депутат В. О. СологуС вносить 
пропозицію обрати Головою 
Верховної Ради УРСР депута
та О. Є. Корнійчука. Ця пропо
зиція приймається одного
лосий.

Засгушг псами Голови Вер
ховної Ради УРСР едчогояос-

Рада приступає

Верховної Ради

по обираються депутати М. У. 
Білий, ІИ. Г. Вахула, Н_ О. ГІуч- 
новсьна, 1. 3. Соколов.

Потім затверджується регла
мент засідань Верховної Ради 
УРСР»

За пропозицією депутата
М. Ю. Нуяіша, який внетувмЕ 
за дорученням Ради Старійшин, 
прлймасгпся такий порядок 
денний;

1. Вибори Мандатної комісії 
Верховної Ради Української 
FCP.

2. Про завдання Рад депута
тів трудящих Української PCP 
у ви сонанті рішень XXIV 
з'їзду H.JPC і XXIV з’їзду 
України.

3. Утворення і обрання 
стійких комісій Верховної 
дн Уко’йяеькоі PCP.

Л. Про проект законів Україн
ської PCP про районну та про 
міську, районну в місті Ради 
депутатів трудящих У PCP.

5. Про проект Закону Україн
ської РСР про охорону здо
ров’я.

6. Про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради Ук
раїнської PCP,

7. Обрання Президії Верхов
вої Ради Української PCP,

3. Утворення уряду — Ради 
Міністрів Української PCP.

Для перевірки повноважень 
Депутатів Верховної Ради УРСР 
обирається Мандатна комісія. 
ГйловоХ' номісії обрано депутата А. А. Уланова. У

Верховна Рада переходить 
до розгляду другого питання 
порядку денного, З ДОПОВІДДЮ 
«Про завдання Рад депутатів 
трудящих Української PCP у 

Рішень XXIV з’їзду 
КПРС і XXIV з’їзду нп Украї
ни» виступив Голова Президії 
п?-пХлВ”м'1 » Раіїи Української 
PCP О. П. Ляшно.

Почалося обговорення допо- 
blju.

На сесії були присутні спів
робітники генеральних кон
сульств соціалістичних країн, 
акредитованих у Києві, а також 
американські громадські діячі 
— учасники шостої Дартмут- 
сьиої конференції представни
ків громадськості СРСР 1 
їж, яка проходить в столиці 
України,

4РАТАУ1.
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—-------- --------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Лист молодих комбайне
рів В. Скорохода, Д. Шуль
ги, В. Фіщенка, Л. Савчен- 
ка, С. Вашка, Г. Назарен
ка («Молодий комунар» 
за 10 липня) по-діловому 
підтриманий жниварями. 
Про це свідчать відгуки 
механізаторів, які публі
куються сьогодні.

МІЙ ДРУГИЙ ЕКЗАМЕН
Надвечір на стан тракторної 

бригади принесли черговий 
номер газети «Молодий кому
нар». Ми уважно прочитали 
лист молодих комбайнерів до 
всіх механізаторів і молодих 
хліборобів Кіровоградщини.

В нашому господарстві при
ступили до косовиці гороху, 
почали вибірковий укіс озимої 
пшениці. Техніка надійно від
ремонтована, укомплектовані 
комсомольсько-молодіжні екі
пажі, визначені зобов’язання. 
За кожним екіпажем у нашо
му колгоспі закріплено дві ав
томашини.

Для мене це будуть другі 
жнива. Минулого року намоло-

тяв понад 6 тисяч центнерів 
зерна. Думаю, що цього буде 
більше. Тим паче, що суперни
ки мої — досвідчені комбай
нери, і позмагатися з ними — 
почесно й приємно. ,

У нас в бригаді існує таке 
правило: не залишати загінки, 
поки не виконаєш денної нор
ми. А тому ми зможемо, як і 
зобов’язалися, закінчити жни
ва за 6 робочих днів, косити 
без втрат. Це і буде нашою 
відповіддю на лист молодих 
комбайнерів.

Микола МАГАН, 
комбайнер колгоспу іме.і! 
Ілліча Новомнргородсько- 
го району.

ВІДПОВІДЬ ДАДУТЬ ЖНИВНІ гони
І ось знову настав час. коли 

ми, молоді женці, повинні за
вершити польовий цикл. Ми 
повинні зробити все можливе, 
аби в наикоротший строп зі
брати урожай нового року п’я
тирічки, перекрити всі шляхи 
втратам. Готувався до цього і я.

Свого комбайна відремонту
вав тач, що впевнений — не 
підведе. А ксли її трапитеся 
поломна, маю запасні деталі, 
осо передбачено.

У жнивні дні завжди пече 
*.онце. Жарко нам і від робо
ти. Беручи зобов’язання вирі
шив зібрати зернових більше, 
ціж торік. Минулого року се
ред молодих женців району я 
зайняв перше місце, скосив

298 гектарів і видів з бункера 
8295 центнерів зернових. Нині 
зобов’язався цей здобуток пе
рекрити. Знову показати кра
щі результати’ праці, позмага
тися з молодими комбайнера
ми Григорієм Колесчиновим, 
Григорієм Голобородьчом, Лео
нідом Ральком.

Нещодавно прочитав звер
нення групи кращих молодих 
женців області до всіх молодих 
номбайнерів Кірозоградщини, 
їх спово — наше слово. Його 
ми скажемо у загінці.

А. МАСЛОВ, 
комбайнер колгоспу імені 
10-річчя Жовтня Малозис- 
ківського району.

__________ — 15 липня 197 І року

І ветеран
Хто-хто, а комбайнери жнив

ної пори, чекають прямо-таки 
нетерпляче. Он Федір Васильо
вич Білоус. Вже на один деся
ток років працює на комбайні 
Здавалося б, можна звикнути. 
Тач ні ж. Як цаста-оть жнива 
— втрачає . чоловій спокій. 
Щоб б не робив, а втне ди
вись, у поле подався. Зірве 
голосок, розітре в долоні, на 
зі б попробує, і вже вкотре, по
хнюпивши голову, повертаєть
ся у стан. Погода а цім році 
ніби накупилась. Ніяк на дає 
можливості розгулятись на 
хлібному полі. Ось-ось ніби 
підсохло. Комбайнери аж'руки 
потирають, радіють кожній со
нячній хвилині. А. тут, дивись, 
знову злива, І знову чекай, ко
пи ж то воно розпогодиться.

Новомиргородцям у цьому 
відношенні найбільша не по
везло. Таких дощів, як тут. ма- 
будь, піде не було. У вибалках 
цілі озера утворились.

хвилюється
І все-таки механізатори кол

госпу «Прогрес» (с. Турія) не 
падали духом. Техніку свою 
вони ще за ранньої весни під
готували. Стоять всі сім ком
байнів, як нові копійки. Дай 
тільки команду — і за тиж- 
день виконають свою місію.

Хоч і впевнений на сто про. 
центів кожен номбайнер у 
справності своєї машини, і все- 
таки-вирішили ще раз її пере
вірити.

В той день вийшли на робо
ту, як на свято. Один по одно
му виводили свої степові ко
раблі у поле. Був даний старт 
— і попливли вони у безмежне 
поле пшениці.

Ні. Це ще не початок жнив 
був. А «генеральна репетиція», 
як пояснили хлопці. Тобто 
пробний виїзд зробили. Щоб 
ще раз перевірити готовність 
техніки.

Як завжди, найкраще підго
товленою виявилась _ машина 
ір. В Білоуса. Від • зайняв пер
ше місце. За ним — його учні, 
молоді комбайнери Іван Ли-

мар та Павло Тригуб. Перемо«, 
ців нагородили преміями.

А це, нарешті, діждались 
благодатної погоди — і зрлзу 
з загінки. Робрту розподілили 
так. Федір Васильович Білоус 
та Іван Лимар приступили до 
підбирання і обмолоту валків 
гороху. Тільки закінчать цю 
роботу (а •• залишилось бук
вально на день) — і почнуть 
пряме комбайнування озимої 
пшениці.

Павло Тригуб працює на 
роздільному збиранні озимих. 
За перші дні роботи скосив 
50 гентарів хлібів.

Хотілося б особливо відміти
ти роботу молодого комуніста 
Миколи *ергатого. Коли прово- 
дився пробний виїзд, йому тро
хи не повезло. Прискіплива 
номісія знайшла недоліки. Ми- 
иола тут же їх лінвідував і 
зараз — в числі передових, 
його зобов’язання — зібрати 
за сезон 250 гектарів і чамочо- 
тити чотири з половиною ти
сячі центнерів зернових. На 
його рахунку вже перші гекта
ри скошеного хліба.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
І Іовомиргородський райок.

Комсомолка з Кіровоградської кондитерської фабрики ударниця комуніс
тичної праці Марина ЦЮПА щоденно виконує змінні завдання яа 110 -- 
115 процентів. Вона бореться за те. щоб плач першого року дев ;ил' її яти- 
річки виконати до 7 листопада 1971 року.

Фато Г. ТОЛОКА.

до нових
ЗВЕРШЕНЬ.'

РЕЙД «ДИСЦИПЛІНА — РЕЗЕРВ ПРОДУКТИВНОСТІ»

О КОЖНИМ днем зростають темпи 
косовиці ранніх зернових культур. В пів

денних районах області на хлібоприймаль
ні пункти вже доставлено сотні тонн добір
ного зерна ячменю, пшениці. Прийшли 
жнива і в північні райони. В Новоархангель- 
іькому, наприклад, укладені є покоси перші 
десятки гектарів хлібів.

Наша рейдова бригада поцічазилась, як 
штаби «Комсомольського прожектора» гос
подарств провели рейди-перевірки готов
ності до жнив сільськогосподарської техні
ки, токів, яке місце в рейдах відводилось 
перевірці стану дисципліни праці.

Найбільше занепокоєння викликало ста
новище в колгоспі «Победа», де поспіхом 
лагодилась жнивна техніка. Так, на перше

никами, довелося очищати його декілька 
разів. На день перевірки тік красувався 
бур’янами, в зерноочисних машинах та ви
вантажувальних ямах «зберігались» відходи 
/минулорічних жнив, мали потребу в дезин- 
фекції зерносховища. Як бачимо, урок за
бутий.

А що найгірше — «Комсомольський про
жектор» колгоспу «Победа» не торкається 
питано дисципліни праці. Порушникам, ле
дарям, прогульникам, п'яницям — привіл
ля. Кричущий факт: сімнадцятирічний заго
тівельник нормів Василь Ковальов часто- 
густо ни роботу приходить напідпитку, про
гулює, бешкетує.

— Немає від нього життя, — скаржаться 
на В. Ковальова сусіди, односельці.

— Та він же не комсомолець, — знизу
ють плечима «прожектористи».

Контрасти в діяльності молодих дозорців 
Новоархангельського району
липня тут відремонтували лише три ком
байни з тринадцяти, а через декілька днів 
механізатори цього колгоспу звітували, що 
всі комбайни стоять напоготові.

Секретар комсомольської організації кол
госпу «Победа» Іван Безчесний не зміг оз
найомити нас з матеріалами огляду рейду. 
Пояснив цс так:

— Начальник штабу «КП» Степан Бурян, 
який завідує клубом, лише тиждень тому 
приїхав з сесії, іще «розкачується». Члени 
штабу — піонервожата Р. Ковальчук у від
пустці, завідуючий гаражем М. Пузир весь 
час у роз’їздах — то в Одесі, то в Черкасах, 
їздить за запчастинами. Дома буває рідко.

То ні чи можна той огляд назвати рейдом- 
перевіркою, якщо робить його самотужки 
секретар комсомольської організації, якщо 
члени штабу разом з комсомольським бюро 
не обговорюють матеріалів перевірки, не 
радяться, що подати до спеціального випус
ку «Комсомольського прожектора»?

А бити на сполох треба! Хоча в район да
но ззіт про те, що всі комбайни колгоспу 
відремонтовані, насправді це не так. В аг
регаті Миколи Моключенка не поставлена 
коробка передач. Не відремонтована одна 
жатка.

Минулого року хліборобам колгоспу, 
через пошкодження ярих комірними шкід

Сумні роздуми лишилися після знайом
ства з «роботою» цього штабу «Комсомоль
ського прожектора». «Прожектористів» кол- 
• оспу «Рассвет» очолює секретар комсо
мольської організації господарства Вален
тина Бабчук.

— Здається, робили такий рейд по пере
вірці готовності до жнив у кінці червня ра
зом з працівниками народного контролю.

Матеріали рейду відсутні.
В колгоспі «Рассвет» стан з підготовкою 

току і складських приміщень не кращий, 
ніж в колгоспі «Победа», навіть гірший. З 
Валентиною ми ходили до току і бачили йо- 
ю у всій «красі »: бур’янів, хоч випасай 
корів.

І знову дивує точна зору начальника 
штабу «Комсомольського прожектора»:

— Сьогодні ще не носять...
Минулого року тут були допущені втра

ти через пошкодження зерна шкідниками. 
Дуже прикро, що агроном по боротьбі з 
шкідниками комсомолка Марія Лачецька 
(вона ж заступниц секретаря комсомоль
ської організації) і цього року спромоглася 
провести дезинфечцію зерносховищ лише 
після критики в районній газеті. А «про
жектористи» це питання обійшли мовчан
кою.

Щоправда, у колгоспі «Рассвет» не дають 
спуску п’яницям,

Приємне враження залишило у членів 
рейдової бригади ознайомлення з роботою 
штабів «Комсомольських прожзчгорііч» кол
госпів імені Леніна, «Україна», Новоархан- 
іельського райоб’єднання «Сільгосптехні
ка». Тут головне питання кожного дня, го
дини, хвилини — дисципліна праці. Раз на 
тиждень «прожектористи» перевіряють ро
бочі місця.

Мета однієї з таких перевірок, яку прове
ли «прожектористи» «Сільгосптехніки», — 
визначити: хто не дотримується розпорядку 
дна. хто розпзчинає робочий день з запіз
ненням. Працівників, які запізнювались без 
причин, неодноразово «згадали» в спеціаль
ному випуску «КП». Це вплинуло.

Такі перевірки проводяться щотижня. І 
псі знають: порушив дисципліну — мати
меш справу з «прожектористами».

Штаб «Комсомольського прожектора» 
колгоспу «Україна» має широкий комсо
мольський актив, у кожній бригаді діють 
пости. Активісти й сповіщають у штаб про 
всі порушення дисципліни праці.

«Прожектористи» цього колгоспу шука
ють нові форми роботи, використовують 
світлову і радіогазети, матеріали «КП» на
бувають гласності у виступах агіткульт- 
бригади.

Начальник штабу «КП» цього колгоспу — 
головний ветлікар М. Синько, члени штабу 
бухгалтер Я. Кирстя, шофер В. Камінсьний, 
зав. ктубом Л. Мунтян — принципові і не
примиренні до недоліків. В день перевірки 
члени нашої рейдової бригади проглянули 
черговий номер світлової газети, прослуха
ли виступ агіткультбригади. Ми бачили, що 
«прожектористи» цього господарства тур
буються за свій колгосп, за своїх товари
шів. Тут комсомольці провели не тільки 
рейд-огляд перевіони підгогозки техніки і 
тонів до жнив, а й потурбувалися про побу
тові умови, налагодили роботу агітпунктів.

Питання трудової дисципліни під час 
жнивної кампанії повинно стати одним із 
центральних в роботі штабів «Комсомоль
ських прожекторів». Це допоможе хліборо
бам у боротьбі за високий урожай першого 
року дев'ятої п'ятирічки.

Рейдова бригада: начальник район
ного штабу «Комсомольського про
жектора», секретар райкому комсомо
лу Л. ОВЧАРУК: член штабу «КП» 
колгоспу імені Леніна Т. ОМЕЛ ІН- 
СЬКА; член штабу «КП» колгоспу 
«Рассвет» Л; БОНДАРЕНКО спец
кор «Молодого комунара» Ю. ЛІ
ВАНІ НИКОВ,

Новоаряангельеький район.

ДОНЕЦЬК. За великі ус
піхи у виконанні завдань 
п’ятирічного плану по роз
витку народного господар
ства і особливо галузей 
важкої індустрії Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР Донецьку область на
городжено другим орденом 
Леніна.

Відбулось урочисте зтсі 
даним, присвячене врученню 
високої урядово» нагороди. 
З промовою на ньому вис
тупив член Политбюро ЦК 
КПРС, член Президії Вер
ховної Ради СРСР, перший ; 
секретар ЦК КП України 
П. Ю. Шелест.

Від імені Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії Радянською Союзу. 
Президії Верховної Ради і 
Ради Міністрів СРСР вія ■ 
сердечно поздоровив нрисут- ( 
ніх, усіх нагороджених і в 
їх особі трудящих області 
з високою урядовою наго
родою і прикріпив орден до 
прапора області.

(РАТАУ).

ПІВСТОЛІТТЯ
АЛМА-АТА. (Кор. ТАРС). 

Як велике радісне свято 
відзначили юнаки і дівчата, 
а з ними всі трудящі осс- 
публіки піавіїОзмй ювілей 
комсомолу Казахстану.

Знаменній події був при
свячений урочистий пленум 
ЦК ЛКСМК. Тепло зустріну
тий присутніми, член По- 
гітбкзро ЦК КПРС, перший 
секрет ір ЦК Компартії Ка
захстану Д. А. Кунаев сер
дечно поздоровив комсомол 
і всю молодь республіки з 
ювілеєм, побажав їм нових 
успіхів у комуністичному 
вихованні юнаків і дівчат, у 
здійсненні ленінських запо 
вітів.

За дорученням Президії 
Верховної Ради СРСР Д. А 
Ьунаєз прикріпив до прапо
ра комсомолу республіки 
орден Леніна, ЯКИМ комсо
мол Казахстану нагородже
ний за активну участь у со
ціалістичному і комуністич
ному будівництві, великий 
вклад в осеоєння цілинних і 
перелогових земель та спо-
РУДження великих підпри
ємств важкої індустрії, за 
плідну роботу по вихован
ню підростаючого покоління 
в Дусі відданості заповітам 
В. І. Леніна.
п.П.еРший секретар ЦК 
ЛКСМК 3. К. Камаліденов 
від імені молоді республіки 
палко подякував ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Радянському урядо
ві за високу нагороду, якої 
удостоєний комсомол Ка
захстану.

На пленумі виступив пер
шим секретар цк ВЛКСЇЛ 

М. Тяжельнинов.
Учасчини_ пленуму одно

стайно прийняли вітальний 
лист Центральному Коміте
тові КПРС.



15 липня 1971 року
„ІІОЛОіии КОМУиДР“ З спгор.

порш
ПІДКОРЕНА ВДАЛИМ ДЕБЮТ
ВЕРТИКАЛЬ СЕМИКЛАСНИЦІ

ПРИКРИВШИ долонями 
очі від сонця, всі за

хоплено ДИВИЛИСЬ у небо де 
сріблястий «ЯК-18А» ви’ма- 
дьовувзв складні фігури 
вищого Пілотажу. Він то 
стрімко набирав висоту, то, 
вертячись поринав униз, то 
чітко вимальовував трикут
ник.

— Хто це? — підійшовши 
до спортсменів, запитав 
старший тренер збірної Ра
дянського Союзу Ко:ум Гу- 
сейнович Нажмудінов.
.— Грудненно, — коротко 

відповів заслужений май
стер ".порту і абсолютний 
чемпіон світу Ігор Єгорор, 
якому було доручено 
нувати спортсмена.

...У 1936 році після 
чанна одинадцятого 
24-ї Кіровоградсько«_ ,__
ньої школи Віктор Груднен- 
ко вступає до аероклубу. 
Здібності курсанта тут од
разу помітили і аирішнли 
направити Віктора для ви
вчення реактивних літаків. 
Юнак відмінно закінчує на
вчання і йому через два 
фони знову пропонують під
вищувати свою майстер
ність. Він освоює польоти 
на реактивних літаках і з 
відмінними оцінками повер
тається до Кіровограда.

З 1969 року Груднечко 
інструктор Кірово* радськс- 
го ав«аційного клубу 
ДТСААФ. Робота з молоддю 
захопила молодого авіато
ра. І свої знання, свою гю- 
'---— ----- - ----------- він

тре-

замін
ите у 

серед

Л’2ан СЛУ_ХНЯНО вико
нує все, що Йому диктує тверда рука спортсмена/ 

А„.На землі за літаком 
уважно стежать дві люди.

Це майстер спорту 
заслужений тренер УРСР 
еп?пІЙ ₽ Ц1ур та майстер 
спзрту Євген Прозоров. А 
г/ак “2”* йде на посадку. 
Ось торкається землі, про
бігає кілька десятків метрів 
і завмирає. З кабіни вихо
дить стрункий юнак.

— Ваше прізвище? — 
першим запитує Сергій 
Щур.

— .Грудненно. — здивова
но відповідає Віктор, — А 
що?

•—Та так, для пам’яті, — 
відповів Щур.

Ввечері Віктора чекали 
дві приємні новини. По- 
перше, його товариші по
здоровили з виконанням 
нормативу майстра спорту 
СРСР, а по-друге, його за
рахували кандидатом у 
збірну команду Унраїни.

Він з подвійною енергією 
готується до наступних 
змагань і тренує курсантів. 
У Вінтора Ласкова було по
рушене простооозе орієнту
вання, він боявся викочу
вати «штопор». Треба було 
перебороти цю невпевне
ність, і Грудненно на занят
тях пропонував курсантові 
частіше вводити літак ;і 

Невдовзі 
про- 

на

Краса і грація. . . ,
Фотоетюд Г. ТОЛОКА.

Валентина Тришина в стрілецький спорт увійшла якось не-, 
помітно. Кілька місяців тренувань, і вже виконала другий роз<. 
ряд. Начальник стрілецького клубу М. А. Денисенко пильно 
слідкував за тренуваннями семикласниці десятої Кіровоград
ської школи. «

А потім сталося так. що Валгчтича була включена в збірну 
номлнду області. Тоді Микола Андрійоа«іч сказав:

— Сподіваюсь, що на спартакіаді ти не підведеш.
І ось вона в Києві на V Спартакіаді УРСР. Хвилюючись, 

вийшла на вогневий рубіж. А погода негожа, поривчастий ві
тер, дощ. • •

Перша вправа —стрільба на 50 метрів із малокаліберної гвин-, 
тівни — €0 пострілів (лежачи). Вправа ця не із легних, як ка
жуть спортсмени, «класи чна». Том/ від неї у значній мірі за
лежить весь результат стрільби. Нарешті команда:

— Вогонь!
Один за другим лунають постріли, І так — цілу годину. 
578 очок Із 600 можливих — такий результат Валентини. 

Отже, сьоме місце і 10 очок до копилки кіровоградської номан- 
ди. Це її пер«иий успіх на таких відповідальних змаганнях.

Т. ГОЛОВИ El І КО.

Остаточні результати 
загальнокомандної боротьби 

на фіналах V спартакіади УРСР
І ГРУПА ОБЛАСТЕЙ

бов до рідної справи 
передає іншим юнакам.

Готуючи спортсменів 
змагань, Віктор якесь забу
вав про себе, про свої 
двадцять два роки, роки,ко
ли тільки виповнюється 
Спортивна майстерність
тих, хто вирішив стати 
справжнім майстром. І Вік
тору про це нагадав за
ступник начальника авіа- 
клубу Анатолій Петрович 
Труфанов.

Проба була вдалою. Вія 
виконує норматив першого 
розряду, його включают, з 
збірну команду області. 
Віктор вперше в житті бере 
участь у республіканських 
змаганнях у Києеі.

... «ЯН-18А» відірва-зся
від землі і, підставляючи 
сонячному промінню .крила, 
легко почав набирати висо
ту. Внизу з’явились ква
драті кол-оспних ланів, 
^трічки лісосмуг. Тепер, 
коли набрана висота, треба 
взяти орієнтир, виконувати 
десь комплекс вправ вищо
го пілотажу. Сонце грає на 
Крилах літана, а внизу бі
жить його тінь. Ось вона 
натрапляє на три тополі, і 
Віктор вибирає їх за орієн-

ДО

частіше 
це положення. І__ ,
Ласяов успішно освоїв 
граму. І тепер літає 
реактивних літаках.

А в самого Вінтора 
вдавалися фігури на 
тикалі.

У липні 1970 року в місті 
Донецьну Віктор Груднечко 
стає чемпіоном України, 
отримує золоту медаль. Йо
го включають кандидатом 
у збірну команду Радян
ського Союзу. 
чав тренувати 
чемпіон світу 
спорту Ігор Єг

ке 
вер-

Віктора по- 
абсолютний 

г з літакового 
хоров.

На ножні змагання завж
ди спортсмен готує щось 
нове. Особлива напруга те
пер перед міжнародними 
змаганнями льотчиків-
спортсмеїі'в з країн соціа
лістичної співдружності, 
які триватимуть у липні 
цього року.

...Літак йде на посадну. З 
кабіни виходить Віктор і 
прямує до тренера.

— Молодець. — каже Єго- 
ров, міцно тиснучи руку 
спортсмену. А Косум Гу- 
сейнович додає:

— Відмінно. < 
потрібно було 
Твоя вертикаль 
лась...

Оце те, що 
довести. 

, підкори-

г.
кандидат у 
спорту.

м. Кіровоград.

толок, 
майстри

ЗАЛІКОВІ ОЧКИ
ВІКТОРА
ХРАПАЧЕНКА

Участь у фінальних стартах V Спар
такіади УРСР для випускник.» Кірово
градської середньої школи № 23 Віктора 
Храааченка була першими найбільш від
повідальними змаганнями в його спор
тивній біографії. І його молодий спорт
смен витримав з честю. З усіх залікових 
очок, які здобула наша команда в зма
ганнях з греблі на байдарках і каное, 
Віктср мав на" своєму рахунку тринад
цять.

І ось знову напружені поєдинки — 
Віктор Храпаченко їде в місто Зугрес, де 
в складі збірної команди республікан
ської ради ДСТ «Спартак» бере участь у 
першості республіки. І на цей раз успіх. 
На дистанції 500 метрів (байдарна — 
четаірна) і в естафеті байдарок — оди* 
ночо-і (4x500) був доугим і восьмим.

Позаду випускні ензамени, напружені 
спортивні поєдинни. І комсомолець Вік
тор Храпаченко готується поступити на 
факультет фізичного виховання Кірово
градського педінституту, його мрія — 
стати педагогом і тренером,

М. КУКУРУЗА, 
тренер обласної ради ДСТ 

«Спартак».

1. М. Київ 7978
2. Львівська область 4688
3. Харківська 4345
4. Донецька 4122,5
5. Одеська 3858
6. Дніпропетровська 3756
7. Взізошиловградська 3726
8. Запорізька 2075,5
9. Кримська 1705

II ГРУПА ОБЛАСТЕЙ

1. Миколаївська 1916,5
2. Вінницька 1261
3. Херсонська 1229

4. Черкаська 1033
5. Полтавська .793
6. Чернігівська 776
7. Житомирська 774
8. Івано-Франківська 692,5

III ГРУПА ОБЛАСТЕЙ

1. Київська область 1055,5
2. Кіровоградська 852
3. Хмельницька 773
4. Закарпатська 681
5. Волинська 614,5
6. Тернопільська 483
7. Чернівецька 4' 6
8. Ровснська 475,5
9. Сумська 457

Студенті’. Кіровоградського педінституту пересу
вають зараз у спортивному таборі па березі Інгу
лу. Улюбленим видом спорту у них стали водні 
лижі»

На фото: студент третього курсу факультету 
фізвиховання Микола СІЯНО на водних лижах.

Фото Г. ТОЛОКА.

НА ЕТЮДАХ—ЮНІ КІРОВОГРАДЦІ

СИЛА ЧИСТОЇ

На фото: Л. І. Бондар аналізує роботу Володі 
Демидова. Фото Ю. Лівашникова,

Якось, проходячи мостом через 
Інгул, побачив я різномасну групу 
дівчаток і хлопчиків. Не важко здо
гадатися, чим зайняті вони: хю нахи
лився над мольбертом, хто — над 
обрізком фанери чи й картону... 
Підходжу, питаю.

— Учні художньо! школи, — відпо
відають.

— А де ж ваш учитель?
— Зараз буде.
Що й казати, небагатослівні діти. 

Я вже мав намір образитись на таку 
непоштивість, але вчасно подумав, 
що зараз юним художникам не до 
етикету. Справді, зелені береги, чис
те небо пірнули, не втопившись, у 
воду, і щіточка в руках...

Я попрямував своєю дорогою. А 
перегодом, повертаючись назад, ще 
здалеку побачив: діти все працюють. 
«Чи ті самі?» — себе питаю. Підійшов 
ближче. Ті самі. Здається, й сидять 
так само! Ніби й пози ніхто не з/лі- 
нив, не ворухнувся, юлови не повер
нув, тільки щіточка неквапом купа
ється в акварелі, залишаючи позад 
себе на папері гарячий слід.

Терплячі. Закортіло дізнатися, чим 
живиться дитяче терпіння. Бо іноді 
воно не заслуговує найменшого зао
хочення...

Деякий час я мовчки спостерігав 
за групою дітей над річкою. Зосе
редженості їхній кінця не було, ніщо 
— ні зазирання цікавих перехожих, 
ні шум автомобілів, ні камінець, зні-

чев’я кимось кинутий у річку, — ні
що не відволікало учнів. Оце терпін
ня — не з батьківського примусу! 
Учитель, — він походжав коло своїх 
вихованців, — майже не втручався в 
їхню роботу.

Фарбами, стверджують художники, 
неможливо передати справжню силу 
природних кольорів,! митець праг
не відтворити лише їх дійсне співвід
ношення. Діти явно захоплювались 
барвами, які, очезидно, кожному най
більше до вподоби. Переважали ве
селі — жовті, зелені, голубі кольори. 
І з цього я зробив висновок, що во
ни не просто копіюють місі, берег, 
будинок на березі. Вони творять, пе
редаючи настрій природи, підсиле
ний власними почуттями і власним 
розумінням прекрасного.

Я познайомився з учителем Леоні
дом Івановичем Бондарем. Леонід 
Іванович понад десять років працює 
в Кіровоградській дитячій художній 
школі, де навчається 150 юних меш
канців міста.

До Леоніда Івановича я звернувся 
з просьбою назвати імена 
учнів.

— Володимир Фірсов, 
Яковлева, Емма Руденко, — 
ся, перелічуючи.

— Покажіть мені їх.
— Вони працюють в Кіровоград

ському художньому фонді... Це ко
лишні наші учні, які опісля здобули 
спеціальну освіту і стали художника- 
ми-професіонтлами. Ну, а загальну 
оцінку другокласникам художньої 
школи, які оце виконують міський 
пейзаж, ще рано давати. Хоча, між 
іншим, добре вдався етюд Володі 
Демидозу, Степанові Корнієнку, Ко
лі Харченку.

У своїй стриманості абсолютно пра
вий Леонід Іванович, Діти лише грі-

і

кращих

Лариса 
смієть-

іиечки відхиляють двері у таємничий 
храм образотворчого мистецтва, ли
ше знайомляться з азами живопису, 
малюнка, композиції, ще й не бу
вали на уроках історії мистецтва. Не 
в усіх однаковий розвиток, знання, 
здібності. Чи ж допустимо похвалою 
одному принижувати іншого? На 
цьому етапі навчання допустимі лише 
конкретні оцінки конкретних успіхів, 
а ке прогнозуючі узагальнення.

— Єдине, що я можу сказати про 
сьогоднішніх наших вихованців, —це 
те, що вони, безперечно, любити
муть Шишкіна і не переплутають 
Рембоанта з Рєпіним, — весело за
кінчив Леонід Іванович.

Чимало я міг би написати про Лео- 
Але
для 
зау- 
нав-

ніда Бондаря як про художника, 
е цих рядках він — педагог, і 
митця не залишилось місця, хоч 
важу: той, хто сам не вміє, не 
чить когось.

Мені пригадується мій малий 
йомий Володя, якого «на 
тягли до прекрасного - .......
Мудрі слова: нема дітей бездарних. 
Тільки не завжди дорослі намага
ються виявити, до чого в їхніх люби
мих чад прихильність. І в зародку 
вбивають усякі захоплення, силуючи 
Дітей то до спорту, то до музики, 1О 
до співу, то до танцю. А, може б, і 
Володя голюбив піаніно, якби не ви
няткова байдужість до справжнього ■ 
вміння дідуся, бабусі і домашнього 
вчителя. Учневі, замкнутому дома, не 
було з чим порівняти свою гру, Н0 
було з ким позмагатися, на кого рів
нятися. Тим більше — показати себе. 
А в мистецтві, як і всюди, стимул — 
річ необхідна. Як необхідний справж
ній вчитель.

зна- 
могузці» 
музики.

I. БЕЗДІТНИЙ.
м. Кіровоград.
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З НАШОГО КРАЮ
м ЧОРНОЗЕМНИХ степах Кіро- 

воградщини в велике село 
Новий Стародуб* 3 ньому — 
два колгоспи, шість шкіл, дві 
бібліотеки, відділення «Сіль
госптехніки». А сто років тому 
це було занедбане військове 
поселення, де стояв кавалерій
ський полк.

В сім’ї головного лікаря но- 
всстародубського військового 
госпіталю 13 липня 1651 року 
народився майбутній письмен
ник, відомий революційний ді
яч минулого століття Сергій 
Михайлович Степняк-Кравчин- 
Ський.

Про його дитинство і юність 
відомо мало. Сам він не лю
бив згадувати про себе. Тому 
довгий час не могли встанови
ти дату і місце народження 
революціонера.

Сергій Михайлович рано по
чав замислюватись над соці
альними проблемами. Глибока 
цікавість до життя народу при
мушує зайнятись вивчанням 
російської та західноєвропей
ської історії революційного та 
визвольного руху. Володіючи 
трьома іноземними мовами, він 
в оригіналі читає твори фран
цузьких соціалістів-утопістів, 
англійських соціологів, Карла 
Маркса. Йому були добро відо
мі І публіцистичні твори росій
ських революційних демокра
тів.

В 1872 році Кравчинський 
переклав твори французького 
гисьменника-публіциста, ко
лишнього абата Ф. Ламеине 
«Слово віруючого до народу». 
Під його пером твір перетво
рився в пристрасний памфлет, 
який закликав народ на бо
ротьбу проти царів та духо
венства, що руйнують «мир», 
безпеку та волю не землі». Це 

була перша літературна робо
та Кравчинського.

Революціонери 70-х років 
ставили перед собою завдан
ня створення «особливих бро
шур для робітників та селян», 
в яких простим словом, зрозу
мілим для малорозвиненого, 
малописьменного читача, вик
ладались би основні соціальні 
проблеми. Тому в кінці 1874 
року Кравчинський пише 
«Казку про копійку», згодом 
«Казку про Мудрицю Наумів- 

13 ЛИПНЯ МИНУЛО — 120 РОКІВ з дня НАРОДЖЕННЯ 
С. М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСЬКОГО

ну», а пізніше виходять в світ 
брошури «Про правду і крив
ду» і «Із еогню та в полум'я». 
Всі вони являли собою єдину 
серію пропагандистських тво
рів, присвячених критиці капі
талізму.

Повністю літературний та
лант С. М. Кравчинського роз
крився в творах «Підпільна 
Росія», «Андрій Кожухов», 
«Будиночок на Волзі». Це єдині 
художні твори в російській лі
тературі XIX століття, де рево
люційна боротьба народників 
зображена «першими руками», 

безпосереднім і активним н 
учасником, з повним знанням 
обстановки роботи революцій
ної інтелігенції того часу, її ду
ховних запитів і психології.

4 сергня 1878 року Крав
чинський ебив ударом кинджа
ла у груди шефа жандармів 
генерала Мезенцева. Незважа
ючи на те, що на ноги була під
нята буквально вся поліція, 
розшукати Кравчинського так і 
не вдалося.

Друзі, побоюючись за його 
життя, прохали Сергія Михай- 

ловича швидше виїхати за 
нордон. Але сміливий І безтур
ботний відносно власної безпе
ки Кравчинський на всі умов
ляння товаришів категорично 
відмовлявся. Все ж в листопаді 
1878 року його вдалось відпра
вити за кордон,

Кравчинський оселився в 
Женеві, але царський уряд 
вів переговори з швейцар
ським урядом про видачу ре
волюціонера. Тому Кравчин- 
ському доводилось перехову
ватись під чужим іменем. А на 
початку 80-х років він переїжд
жає спочатку в Італію, а потім 
— із Англію.

Не маючи можливості брати 
безпосередню участь в рево
люційній діяльності в самій 
Росії, він з усісю пристрас
ністю своєї неспокійної нату
ри віддався справі, яку вва
жав єдино можливою в його 
становищі. Читає в Англії та 
Америці лекції про Росію та 
російський революційний рух. 
Пише статті, брошури і великі 
публіцистичні твори. Ця ді
яльність Кравчинського послу
жила створенню в Лондоні 
«Товариства друзів російської 
свободи», організації «Фонду 
Вільної російської преси», який 
видавав і нелегально пере
правляв б Росію революційну 
літературу: твори Маркса, Ен
гельса, Плеханова, Герцена та 
інших, а також статті самого 
Кравчинського. Дуже широке 
і різноманітне коло його зна
йомих, починаючи од Ф. Ен
гельса, дочки К. Маркса Елео
нори, Б. Шоу і кінчаючи анг
лійськими лібералами.

З активною участю С. М. 
Степняха-Кравчинсонсго Етсль 
Ліліан Войніч перенпадала тво
ри російської літератури на 
англійську мову. Благородний 
образ Сгопнлна-Кравчинського 
став у значній мірі пропотипом 
головного героя її роману 
«Овод». Цей твір англійської 
письменниці про Італійського 
революціонера знайшов свою 
батьківщину в Росії.

23 грудня 1895 року в розн- 
віті сил, повний творчих заду
мів, С. М. Степняк-Крапчин- 
ський загинув.

Новостародубівці шанобли
во бережуть пам’ять про свого 
земляка. Його ім’я носить сіль
ська бібліотека № 1. Тут ство

рений меморіальний нуток, є 
якому зібрана вся література 
про С. М. Стспняка-Кравчин- : 
ського, його твори.

По матеріалах виставки біб
ліотекар П. ї. Кабар проводить 
бесіди, огляди літератури, ре
комендує художні твори С.М- 
Кравчинського. В бібліотеці 
проводяться читацькі конфе
ренції за творами письменни
ка, бібліографічні огляди, об
говорення книг про його жит
тя та творчість. Так, відзначаю
чи в листопаді 1970 року 150- ■ 
річчл з дня народження Фрід- 
ріха Енгельса, бібліотека про- . 
вела з мешканцями села обго
ворення книги Таратути «Росій
ський друг Енгельса». З учня
ми середньої школи бібліоте- •. 
кар провела читацьку конфе- ' 
ренцію по книзі Войніч «Овод» „ 
і обговорення книги Таратути 
«По слідах «Овода». Декілька 
років тому Є. Таратута приїжд- ' 
жала в Новий Стародуб. Вона 
розповідала про творчий шлях . 
відомого земляка, про те, як 
по крихтах збирала дані про 
нього. Є. Таратута подарувала 
сільській бібліотеці декілька 
книг про письменника.

Сергій Михайлович Степняк- 
Кравчинський був одним з тих, 
хто став до нещадної боротьби 
з царизмом і чия діяльність, 
за виразом В. 1, Леніна будила 
нових борців,, піднімала на бо
ротьбу дедалі ширші народні 
маси. ,

Ю. ПАЖИТНЄВА, 
рлетодист обласної бібліо
теки ім. Н. К. Крупської.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.,

ПОЛТАВСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
ЇМ. В. Г. КОРОЛЕНКА 

продовжу« прийом студенті«
на 1971—1972 навчаль

ний рік з таких 
спеціальностей:

історія, українська мова та література, російська 
мово та література, фізика (з додатковою спеціаль
ністю — математика), математика, біологія (з додат
ковою спеціальністю — хімія).

Заяви приймаються до 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Адреса Інституту: м. Полтава, вул. Остроград- 

ського, № 2.
Приймальна комісія.

Мігійський радгосп-технікум 
оголошує прийом учнів на 1971—1972 
навчальний рік стаціонарного навчання
Технікум готус
агрономів-організаторів, зоотєхніків- 

організаторів, зоотехніків і технінів-ме- 
ханіків.

На відділення агрономів і зоотехнінів- 
організаторів приймаються особи, що 
мають освіту 7—8—9—10—11 класів, на
правлені колгоспами 5 радгоспами за 
рахунок господарств, працюють зав. 
відділками, бригадирами виробничих 
бригад, завідуючими фермами, ланкови
ми, а також рядові працівники радгос
пів і колгоспів з числа механізаторів, 
тваринників і рослинників.

Строк навчання на відділі агрономів 
і зсогехніків-оргзнізаторів на базі 7—8 
нласів — 3 роки, на базі середньої шко
ли — 2 роки.

На перший 
лу зоотехнії 
господарства
мають освіту 8 класів. Строк 
на зоотехнічному відділі — 3 роки 6 мі
сяців, на відділі механізації сільського 
господарства — 3 роки 10 місяців.

Вступники, які мають закінчену серед
ню освіту, приймаються на П-й курс, е 
порядку поповнення.

На стаціонарний відділ радгоспу-тем- 
ніхуму приймаються особи віком до ЗО 
років, на відділення агрономів і зоотех- 
ніків-організаторів — до 35 років.

Вступники подають особисто або над
силають поштою такі документи: заяву, 
документ про освіту (в оригіналі), авто
біографію, медичну довідку (форма

курс стаціонарного відді- 
і механізації сільського 

приймаються особи, що 
навчання

№ 286), три фотокартки (розміром 3X4), 
виписку з трудової книжки, копію сві
доцтва про народження, направлення 
управління сільського господарства ра
йонної Ради депутатів трудящих (на від
ділення агрономів і зоотехнічів-органі- 
заторів), направлення колгоспу або рад
госпу.

Заяви приймаються до 31 липня. Вступ
ні екзамени з 1 по 20 серпня»

Вступнини складають екзамени:
на базі восьмирічної школи на всі спе

ціальності; з української мови (диктант); 
математики (усно);

на базі середньої школи:
з української мови • та літератури 

(твір), хімії (усно).
Для бажаючих підготуватись до вступ

них екзаменів при технікумі в період з 
20 липня по 1 серпня працюватимуть 
платні підготовчі курси

Зараховані на відділення агрономів і 
зоотехніків-організаторів отримують за
робітну плату і стипендію, але не біль
ше 100 карбованців на місяць.

Зараховані на відділення зоотехнії і 
механізації сільського господарства за
безпечуються стипендією та гуртожит
ком на загальних підставах. При техні
кумі працює їдальня. Поїздом їхати до 
станції Іюлта.

Звертатись за довідками тв надсилати 
документи на адресу: с. Мігія, Лерво- 
майського району, Миколаївської облас
ті. Телефон: 9-33-137.

Дирекціє.

Кіровоградське міське професійно-технічне училище № 4

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971 — 1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ!
ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОР

МО вки. Строй павчалмя 1 рік. Приймаються 
юнаки з мінімальним сіном 17,6 роиіс, а осві
тою 8—10 класів.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РО
БІТ. Строй навчання 1 рік. Приймаються юна
ки і дівчата з мінімальним віком 16 років, о 
освітою 8—10 класів.

ТОКАРІ. Стром вавчапнп 2 рони. Приймаю
ться дівчата з мінімальним віком 16 років, з 
освітою 8—10 нласів.

СЛЮСАР1-САНТЕХН1КИ. Строк навчання 2 
роки. Приймаються юнаки 9 мінімальним ві
ком 15 років, » освітою 8—10 нласів.

ГОКАРІ. Строй навчання 3 роки. Прийми, 
ються дівчата з мінімальним віком 15 ромів 
з освітою з нласів.

СЛІОСАР1-РЕМОНТНИКИ. Строк навчання 
З роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 ромів з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-! НСТРУМЕНТАЛЬНИКИ ПО ВИ. 
ІОТОВЛЕНІІ1О І РЕМОНТУ ШТАМПІВ, 
ПРИСТОСУВАНЬ 1 ПРЕС-ФОРМ. Строп мав- 
«аппя 3 роки. Приймаються юнаки з мінімаль
ним віком 15 ромів, з освітою 8 нласів.

СЛЮСАР1-САНТЕХН1КИ. Строн навчання З 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛІОСАРІ-МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ

БІТ. Строк навчання 3 роки. Приймаються 
юнаки та дівчата з мінімальним вімом 15 ро
мів, з освітою 3 класів.

Всі учні забезпечуються триразовим харчу
ванням, обмундируй »німім і спецодягом, а фор
мувальникам надається обладнаний гуріожи- 
тон. Крім того, всі учні одержують 33 процетт» 
7Н від зарплати лід час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам 
видається атестат по спецільності, п учням з 
трирічним строком навчання — ще Й атестат 
зрілості, оснількн в училищі одержують се
редню освіту. ТІ, що закінчили училище о від- 
влаиою, мають право вступити до інституту по- 
за ноннурсом.

Початок занять — 1 вересня 3071 року.
Вступники повинні подати такі документи: 

епяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтва про на- 
роджешія, а досягшим 16 років — паспорт, ме
дичну довідку, довідку з місця проживання, 
автобіографію, довідку про склад сім'ї, шість 
фотокарток розміром 3X4 см.

Прийом документів щодня з 16 травня а р., 
мрігл неділі, з 10 до 18 годили.

Адреса училища: м. Кіровоград, пуп. Жовт
невої революції, 76 20. телефони 2-30-73, 

2-37-50,
ДИРЕКЦІЯ.

А
П’ЯТНИЦЯ 16 липня. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Художній фільм «Подо
рож». (К). 12.40 — Фільм- 
спєнтакль «Вулиця Ан

гела» II серія. (Кіровоград),
16.55 — Наша афіша. (К). 
17.00 — Новини. (М). 17.10
— Кольорове телебачення. 
Телефільм «Пригоди Тома». 
(М). 17.30 - «На ланах рес
публіки». (Одеса). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — «Янг> 
совість така й честь». Ви
става лтлькоеого театру 
Дзержинсьного Будинку 
піонерів м. Кривого Рога, 
(Дніпропетровськ). 18.30 — 
Кольорове телебачення. 
Урочисте відкриття п’ятої 
літньої Спартакіади наро-

•иг-

(•$ Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул, Лунвчарськсго, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання І crop- 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 09261Г Індекс 61107.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР>, орган Кировоградского 
©биома Л КОМУ, г. Кировоград.

Друкарне !м. Г. М. Димитров», ъбласнсго управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

Зам. J4 4120. Тирам 54.300

фо СРСР. (М). 19.30 — Чем
піонат СРСР з футбола. 
ЦСКА — «Динамо». (К).
— (М). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Інтер
бачення. Кольорове теле
бачення. В ефірі — «Моло
дість». (М). 23.15 — Спар
такіада народів СРСР. (М).'- 
24.00 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15
— Для школярів. «Назуст

річ незвіданому». (М). 10.45
— Художній фільгл для ді
тей. «Дівчинка й луна». 
(М). 11.50 — Нонцерт ор
кестрів народних Інстру
ментів — дипломантів нон- 
нурсу їм. Андрсєва. (М). 
12.20 — В ефірі — «Моло
дість». (М). 12,50 — Нови
ни. (ИЦ. 17.30 — «У коня
рів Північного Навназу», 
(М). 18.00 — Нозинн. (Ці), 
18.05 — Для школярів «Чи
тай — місто». (М). 18.30 — 
Для дітей. Концерт «10 па
перових голубів». (К). 19.00
— Художній фільм «Подо
рож», (К), 20.40 — «На доС- 
Р,а ’Іч діти!» (Н). 20.55 — 
•А Штон. Телеспектакль 
«Якірна площа». (Н),

..ЛУБ°™ 17 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 0.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 —• 
Кольорове телебачення. 
♦Приходь, назно». (М). 10.15
— Науково-популярна про. 
^а*!а «Здоров'я». (М). 
»и.45 — Концерт само
діяльних ансамблів танцю 
«балістичних країн. (М).

— Кольорове теле-

бачення. Мультфільм для 
дітей. (М). 12.00 — «Екран 
молодих». «Споит р». 
(Львів). 12.30 — Унраїнсьно 
кольорове телебачення, 
«Мистецтво України». (К), 
»3.30 — Кольорове телеба® 

лл Фіпьм «Севіль», 
(М). 15.00 — «На глеридіа« 
нач України». (К). 15.30 —. 
Кольорове телебачення, 
Музично-літературна ком
позиція. (М). 16.15-Мульт
фільм для дітей. (ВД). 16.35
— «Ви про ваших друзів»,
(Дніпропетровськ). 17.05 —. 
<ич 1 сучасність»,(К). 19. к 0 — До Дня мета
лурга. Виступ міністр^ 
чорної металургії УРСр 
Я. П. Куликова. (Дніпропет
ровськ). 19.20 — Концерт, 
Р?иш?‘4лнй? ° металур
га. (К). 19.50 — Р. Стнолен- 
но. «Слово честі». Прсгл’є- 
™ ™ телеспектаклю. (МЯ, 7м,0 АЛ*7«п₽<>гРамо «Час^, 
(М). 21.30—Художній філь Я 
**-чга про Форсайтів» 8 
серія «Оєтаннс піго Фою* 
сайта». |М). 22.50—V Спар
такіада народів СРСР. (ВД).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.35 
~ Для школярів «Веселі 
старти:^ (М). 17.35 - Теле
фільм О. С. Пушкін «Пан
ночка селянка». (Н). 19.00—< 
«Грузинські мелодії». Кон« 

П’б’аісі). 19.30 т! 
іетефільм для Дітей «Ти 

«ас приходьК (Н). .20.45 — «На добрані«!)
- . -л-

спектакль, >. Карпенко« 
♦ Мартин Бору«

₽?_л телеспектаклю'.’

Щ»’1ХЛд‘>вЛ° нас «риходьк 
■(H). 20.45 — «На добрані«!

21 -Р° -Т ФільВД'
Карий
ля». (К).
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