
СКОРО-ФЕСТИВАЛЬ
17—23 січня ц. р. в нашій 

області відбудеться И кінофести
валь українських радянських 
фільмів, присвячений 50-річ'ио 
утворення СРСР.

Позавчора відбулося засідання 
організаційного комітету по про
веденню кінофестивалю. Про зав
дання, які стоять перед партійни
ми, радянськими ■ органами, гро
мадськими організаціями • ' по 
забезпеченню високого рівня цьо
го важливого заходу допов і в 
секретар обкому КП України 
Д- С. Сиволап, і

Рік видання XI» 

HS 3 ({483).
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ЛИСТ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ ДО ВСІЄЇ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ КІРО.
ВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юнаки і Дівчата — трудівники 
полів КіровоградщиниІ

Нині всі наші помисли і діла 
спрямовані на виконання велич
них завдань, накреслених істо-> 
ричним XXIV з’їздом Комуніс
тичної партії Радянського Союзу. 
З особливою енергією, з почут
тям громадянського обов'язку 
трудились ми у першому році 
нової п’ятирічки пліч-о-пліч З 
своїми старшими товаришами.

Ульяновський район першим в 
області здобув звання району ви
сокої культури землеробства. 
1971 року ми підтвердили це 
звання. На кожному гектарі зер
нових зрощено 39,4 центнера 
хліба, б тому числі пшениці — 
43,3, кукурудзи52,2 центнера. 
Кожен гектар бурякових планта
цій видав 311 центнерів цукрової 
сировини.

Ще кращих успіхів досягли 
комсомольсько «. молодіжні 
бригади і ланки механізаторів, у 
яких працюс понад - 500 юнаків 
та дівчат. Якщо два-три роки то
му володар призу Олександра 
Васильовича Гіталова бригада

Анатолія Харкавого з колгоспу 
Імені Ульянова збирала по 35— 
38 центнерів зернових з гектара, 
то цьогорічний урожай сягає 41,3 
центнера. По 43,9 центнера пше
ниці, 344 центнери цукрових бу
ряків зібрали молоді механіза
тори з бригади Владислава Губ
рія колгоспу «Росія».

Висока культура землеробства, 
впровадження високоврожайних 
сортів зернових, удосконалення 
структури зернових площ, засто
сування правильних сівозмін і 
найновіших прийомів агротехніки 
були запорукою цих досягнень.

Високі накреслення хліборобів 
району на дев’яту п’ятирічку. 
Проти плану восьмої п’ятирічки 
врожайність зернових зросте на 
5,6 центнера з гектара, за 1971— 
1975 роки державі буде продано 
482,9 тисячі тонн зерна, в тому 
числі озимої пшениці — 264,3 ти
сячі тонн. П’ятирічку ми викона
ємо за 4 рони.

Вже наступного року на полях 
району працюватиме 17 комсо
мольсько • молодіжних трактор-

них бригад і ланок. Під час сівби 
І збирання врожаю у кожному 
колгоспі будуть сформовані ком
сомольсько - молодіжні екіпажі 
сівачів І жниварів. Наш рубіж на 
кінець п’ятирічки — 50 центнерів 
зернових з гектара і 450 центне
рів цукрових буряків.

Юнаки і дівчата!
Нас кличе партія, нам відкри

ває нові рубежі дев'ята п’яти
річка! Всі трудівники села нашо
го району звернулися до праців
ників сільського господарства об- 
ласті із закликом достроково ви
конати свій п’ятирічний план. Ко
му, як не нам, молодим, бути 
першими, хто Ділом відгукнеться 
на цей заклик.

Ми кличемо рас: підвищуйте 
культуру землеробства, дбайте 
про матеріально - технічну та 
агрономічну основу рільництва, 
широко впроваджуйте комплекс
ну механізацію, поповнюйте ряди 
механізаторів, підвищуйте свою 
майстерність.

П’ятирічку в сільському госпо
дарстві — достроково.

Від імені молодих хліборобів Ульяновського району: Анатолій XАРКА
ДИЙ — бригадир комсомольсько-молодіжної бригади колгоспу імені Ульяно
ва, Андрій СУСЛО — групкОмсорг комсомольсько-молодіжного колективу 
механізаторів колгоспу імені Щорса, Галина КАЦАН — трактористка кол
госпу «Росія», Володимир ВОЛОШИН — тракторист колгоспу імені Богдана 
Хмельницького, Василь КУЧМІЙ — агроном колгоспу «Родина».

Новоунраїпсьний щебеневий повод. Фото В. КОВПАНА.

ЗА ГЛИБОКІ
І МІЦНІ ЗНАННЯ!

ПОСТАНОВА ЦК ВЛКСМ

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло постанову «Про роль 
комсомольських і піонерських організацій Кірово
градської області е боротьбі за глибокі і міцні знай* 
ня учнів», в якій відзначається робота комітетів 
комсомолу і рад піонерської організації Кіровоград* 
ської області, спрямована на підвищення ролі ком* 
сомольських і піонерських організацій у боротьбі за 
глибокі І міцні знання учнів.

40 процентів школярів Кіровоградської області 
вчиться на добре і відмінно. Успішність в цілому тут. 
одна з найвищих у країні — 99,6 процента, Педаго« 
гічні колективи спираються в своїй роботі на комсо
мольські і піонерські організації шкіл, бачать в них 
своїх активних помічників у вихованні і навчанні 
учнів. Своєрідними лабораторіями спільної творчої 
діяльності педагогічних колективів, комітетів комсо
молу і рад дружин стали такі середні школи, як 
Павлиська імені В. О. Сухомлинського Онуфріїв- 
ського району, Богданівська імені В. І. Леніна 
Знам’янського району, Олександрійська N2 1, Нов- 
городківська № 2, Світловодська N2 2, Гайворонська 
№ 5, на базі яких проводиться велико робота по 
підвищенню кваліфікації вчителів, навчанню піонер® 
ського і комсомольського активу.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, обке* 
мам, окружкомам, міськкомам, райкомам комсомо
лу запропоновано разом з органами народної осеі- 
ти розробити і здійснити конкретні заходи для 
завершення переходу до загальної середньої 
освіти, підвищення якості навчання і виховання учніе 
відповідно до рішень XXIV з’їзду КПРС, звернувши, 
особливу увагу на сільську школу.

Комсомольським організаціям треба розгорнути 
широку пропаганду знань, підвищити відповідалья 
ність кожного комсомольця за своє навчання І 
всебічну підготовку до майбутньої трудової діяль
ності. Слід всіляко поліпшувати практику проведен
ня Ленінського заліку.

Комітетам комсомолу, радам піонерської органі
зації Б ході підготовки до 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Леніна слід 
добиватись активної участі кожного піонерського 
загону в марші «завжди готовий!».

В центрі уваги комсомольських і піонерських 
організацій повинна бути копітка робота з кожним 
школярем, виховання в ньому відповідального З 
свідомого ставлення до своїх учбових і громадських 
обов’язків.

Рапортує молодь Ханоя
В ці дні, повідомляючи 

про лідсумни трудового 
Молодіжного змагання, 
ханойські газети назива
ють Імена кращих. Відо
ма в країні ткаля комсо
молка Ньєу МІнь Тяу з 
текстильного комбінату 
Імені 8-го березня виче
кала своє річне завдан
ня на чотири місяці І 
22 дні раніше строку.

П’ятий місяць працюс е 
рахунок плану 1972 ро
ку слюсар Ханойського 
механічного заводу Фам 
Нят Тан. Таких приила- 
дів чимало.

Б грудні більше деся- 
ти тисяч молодих робіт
ників Ханоя винонали 
свої річні завдання. На 
промислових підприємст
вах столиці ДРВ підведе-

но попередні підсумки 
змагання «За підвищення 
своєї майстерн ості», 
«Кращий майстер рес
публіки», які проводи
лись протягом року за 
Ініціативою молодіжних 
організацій, Спілми тру
дящої молоді Хо І1ІІ Міна. 
46 тиаль, 70 будівельни
ків, 21 слюсар удостоєні 
цих почесних звань.

Поздоровляючи моло
дих передовиків вироб
ництва з досягнутими ус
піхами, перший секретар 
Центрального номітету

Спілки трудящої молоді 
Хо Ші Міна Ву Куанг 
сназав:

— Молодо завжди бу
ла в авангарді всіх по
чинань у нраїні, ніколи 
не зупинялась на досяг
нутих результатах. Бу
ти прикладом для моло
ді всієї нраїни — ось ло
зунг молодих робітників 
столиці,

А. ВОЛОДІЙ, 
власкор. АПН., 

Ханой,

«КИЇВ» ЗУСТРІЧАЄ ГОСТЕЙ
4 січня в Кіровограді гостинно відчинилися двер» 

нового 7-поверхового готелю-красня «Київ». Вже 
своїм зовнішнім видом будинок вражає: одноразо
во монументальністю і легкістю, сучасними форма
ми, чіткістю прямих ліній. В готелі 110 номерів «ЛЮКС»а 
чотири — 3-кімнатних (двомісних), 10 — 2-кімнат* 
них (двомісних), 96 — однокімнатних (одномісних) 
та 90 — однокімнатних (двомісних). В кожному но* 
мері — телефон, всі зручності. До послуг гостей — 
ресторан на 250 місць, перукарня (жіночий і чоло
вічий салони),, на кожному поверсі — кімнати від
починку, де можна почитати свіжі газети журнали, 
подивитися телевізор, кімнати побутового обслуго
вування, на 5, 6, 7 поверхах — буфети.

Наш кореспондент зустрівся з першим мешкан
цем готелю Вірою Степанівною Гладковою, і попро
сив її відповісти на декілька запитань.

— Віро Степанівно, читачам нашої газети цікаво 
знати мету вашого приїзду до Кіровограда. Де ви 
працюєте, а якому місті живете!

В. С, Гладкова: Проживаю нині я в місті Красний 
Луч Ворошилоеградської області, працюю бухгалтер 
ром телеательє. Сама — колишня кіровоградка» 2S 
років не була в місті. А зараз, під час відпустки, 
приїхала в місто своєї юності, хочу його показати 
своїй доньці, зустрітись зі своїми товаришами по 
роботі. , _

Віра Степанівна знайомить з своєю дочкою Те* 
тяною Іванівною Коваленко -у комсомолкою, за° 
вучем 8-річної школи 15 міста Красний Луч.

— Віро Степанівно, як змінився Кіровоград за ЦІ 
25 років!

В. С. Гладкова: Пам'ятаю Кіровоград 1945 року, 
центр міста зруйнований, по вулиці Карла Марксе, 
здається, вціліло менше десяти будинків. Зараз, ну» 
ди не підеш, всюди нові квартали, сучасні багато
поверхові будинки, заасфальтовані вулиці, прокла» 
дено тролейбусні лінії.

Розмову записав Ю. ЛІВАШНМНСЖ



Хлібч комсбнбльсбкоп) гвя*и-М
„ЛіиЛОДц. 2—3 епюр.

«ПРАЦІВНИКИ ,<*•’*■*

КЛИЧУТЬ МОЛОДІ УЛЬЯНОВСЬКІ ХЛІБОРОБИ

П ГРУДНЯ минулого року колгосп
ники, робітники радгоспу та об'єд

нання «Сільгосптехніка», спеціалісти 
Ульяновського району звернулися до 
всіх трудівників села Кіровоградщи- 
ііи із закликом достроково виконати ^явдаиня дев’ятої п’ятирічки. Зрозу
міло гтлп ------ доМі-то, голос молоді Приєднався до 
цього звернення. Рішення наше ціл-
ком свідоме, осмислене. Однак ро
зуміння важливості свого обов’язку 
ще не є доказом того, що всі вузлові 
питання розв'язані. Кінець кінцем, 
остаточно вони розв'яжуться на по
лях і фермах, робочими руками в ро
бочих буднях.

Якусь частину досвіду минулого 
літа, дуже врожайного, дуже багато
го. ми застосуємо, якась частина ор
ганізаторської роботи, здійсненої ра-

ро-

площ вирощувати з мінімальними 
затратами ручної праці». Комсомоль
ці, разом з іншими колгоспниками, 
домагатимуться, щоб якнайбільше 
цукрових буряків збирати потоковим 
і потоково-перевалочипм методами 
без ручної доочистки коренів.

Вирішальним фактором підвищен
ня активності юнаків та дівчат є ор
ганізація соціалістичного змагання. 
Розуміємо, що його напруга зале
жить від нас самих, найперше — 
від райкому комсомолу. В наших ру
ках — маса моральних стимулів, пе
ревірених на практиці, прийнятих і 
схвалених молоддю: прапори, призи, 
вимпели, дошки і книги пошани, осо
бові рахунки, представлення до ви
щих комсомольських відзнак та інше. 
Досі не всі з них застосовувались

Микола РЕДЬКО, 
перший секретар 

райкому комсомолу.

ніше, прислужиться майбутнім здо
буткам. Але кожний новий сільсько
господарський цикл має свою специ
фіку, частково обновлюються кадри, 
і дещо доводиться починати заново 
щороку. Специфіка нинішнього циклу 
найперше полягає в тому, що ми — 
ініціатори походу за дострокове ви
конання п'ятирічки, що вся область 
пильно стежить за налги. Тепер ми, 
так би мовити, щодня будемо на ви
ду. З урахуванням нової обстановки 
треба перебудувати роботу•районного 
комітету комсомолу, первинних ком
сомольських організацій, налагодити 
тісніші контакти з керівниками гос
подарств, розв’язати безліч ‘великих 
і’дрібних питань. • ’

Хлібороби району чекають від мо
лоді безпосередньої участі у вироб
ництві продуктів сільського госпо
дарства. Тільки на основі цього су
дитимуть про юнаків і дівчат. Ось 
чому головною турботою відділу 
комсомольських організацій район
ного комітету комсомолу стали ком
сомольсько-молодіжні колективи. Ми 
приступили до формування посівних 
екіпажів. З настанням весни вони 
працюватимуть на полях усіх кол
госпів району.

Тринадцять господарств на У.тья- 
новщині. Не менше комсомольсько- 
молодіжних колективів доглядати
муть просапні, збиратимуть урожай 
зернових, цукрових буряків, соняш
ника. На період жнив, силосування 
кукурудзи, копання цукрових буря
ків створимо районний штаб. Зав
дання штабу — не .’інше контролю
вати і координувати виробничу ді
яльність молодіжних колективів, а 
також організувати побутове і куль
турне обслуговування хліборобів на 
робочих місцях, забезпечувати агіга- 
цішю-масову роботу.

Не наголошую осібно на діяльності 
«прожектористів», активістів стінної 
преси, молодих агітаторів, політін- 
форматорів. Це засоби якраз із то
го арсеналу, у застосуванні якого ми 
Набули ПОВНОГО ДОСВІД}' і домоглися 
системи.

У всезагальній боротьбі хліборо
бів району за дострокове виконання 
дев’ятого п’ятирічного плану комсо
мольській організації належить чіт
ко визначити своє місце. Коли справа 
стосується рільництва, то основні- мо
лодіжні сили концентруються в трак
торних бригадах. Адже ж у звернен
ні наших хліборобів прямо сказано: 
(Широко впроваджуватимемо комп
лексну механізацію, щоб цукрові бу
ряки, кукурудзу на зерно та інші 
культури на переважній більшості

однаково ефективно, атрибути 
шості іноді вручалися запізно і втра
чали більшу частину свого стимулю
ючого заряду.

Отже, в застосуванні моральних 
стимулів найголовніше — оператив
ність. А для цього необхідно, щоб 
райком вчасно одержував точну ін
формацію. З цією .метою створюємо 
методично-інформаційний центр. Він 
прийматиме інформацію з виробницт
ва, оброблятиме її і подаватиме свої 
----------- наскільки можливо,рекомендації, 
науково-обгрушовані. Під час сівби, 
наприклад, інформаційно-методичний 
центр щодня одержуватиме повідом
лення від секретарів первинних ком
сомольських організацій. Тільки за 
цієї умови приз «Кращому молодому 
сівачеві» ми вручимо не після третіх 
півнів. Так само і в період жнив, 
оскільки в часі вони займають також 
дуже малий період. Кращого моло
дого комбайнера району відзначимо 
призом, подарунком і вимпелом зра
зу ж по закінченні збирання колосо
вих.

Про обробіток просапних, збиран
ня цукрових буряків секретарі пер
винних комсомольських організацій 
звітуватимуть за п'ятиденну. Цього 
достатньо, щоб райком знав загаль
ну картин^' змагання і здійснював 
оперативне керівництво ним.

Лиш той працює наполегливо й 
ритмічно, хто. крім загальної мети, 
знає конкретне завдання. Особливо 
тоді, коли це завдання продиктова
но і погребами господарства, і влас
ним сумлінням. Тобто, коли вироб
ничою нормою стане особисте зобо
в’язання. Зараз в первинних орга
нізаціях . приймаються і колективні, 
й особисті зобов’язання па 1972 рік. 
На всіх комсомольських площах ра
йону стоятимуть щити, де записано 
зобов’язання колективу, прізвище 
бригадира або ланкового, членів лап
ки, грункомсорга. Серед усіх ф 
наочної агітації ця необхідна. Бо 
вона кожному перехожому називає 
ім'я молодого «землевласника», а ви
гляд поля є неспростовною її об’єк
тивною характеристикою господаря.

Було б помилкою вважати за мож
ливе передбачити кожну дрібницю. 
Час, погода та інші обставини вно
ситимуть свої поправки. Та все ж 
ми певні, що саме так буде організо
вана робота молодих хліборобів 
Ульяновщчин у другому році дев'я
тої п’ятирічки. Запорукою тому — 
партійна турбота про молодь. Кому
ністи в усіх починаннях підтримують 
нас, піклуються про умови для твор
чої високопродуктивної праці.

Т) КОЖНОГО з них од- 
•*-* на прекрасна мета — 
зробити свою ниву щед
рішою і принаднішою: 
молодий голова колгос
пу і агроном, ватажок 
бригади механізаторів і 
рядовий хлібороб — сі
вач і жнець — виріши
ли в новій п’ятирічці 
докласти максимум зу
силь, аби ще на вищий 
рівень піднести культу
ру землеробства, мати 
віднині високі і сталі 
врожаї зернових. І кін
цева мета в цих ентузі
астів — ЗБИРАТИ ЩО
РОКУ НА ГЕКТАРІ 50- 
ЦЕНТНЕРНИЙ УРОЖАЙІ

Про цей завидний ру
біж повелась розмова 
на районній нараді тру
дівників села, на раді 
агрономів. А потім те
ма ця була провідною 
на звітно - виборній 
комсомольській кон
ференції. В кожному 
діалозі, в кожному сло- 
—‘ -------.-. пристрас-

землю і
ві людей, які 
но люблять 
дбають про її щедрість, 
відчувалася 
впевненість

ділова 
- мета в 

ульяновців реальна. За
ради неї нині всі їх 
мисли і діла...

по-

l. ЯКЩО Є ТЕПЛІ

ДОЛОНІ...

Василь Харкавий — ва
тажок комсомольсько- 
молодіжної бригади 
колгоспу імені Ульяно
ва, тільки-но виступив 
перед кращими пред
ставниками молоді ра
йону. І його радість — 

їхня радість. Адже 
— їх керманич, він 
за ким йдуть десят- 
хліборобів області, 

б пак: з своїми 
хлопцями - меха н і з а- 
торами в першому році 
дев'ятої п’ятирічки на 
кожному з 762 гектарів 
зібрано по 41,3 центне
ра озимої пшениці, по 
57,3 центнера кукуруд
зи (на 426 га), по 364 
центнери цукрових бу
ряків (на 590 га). І ось 
нині він кинув клич до 
всіх молодих трудівни
ків села Кіровоградщи- 
ни — на комсомоль
ських гектарах мати по 
50 центнерів зернових.

В розмові з бригади
ром ми згадуємо про 
ту наступальну позицію, 
яку вибирали механіза
тори, готуючись взяти 
високий рубіж. 1 Василь 
Харкавий одразу 
креслив:

— Нива багатою 
буде без теплих долонь 
людини, без її мудрості 
і завзяття. Отож ціль в 
нас така — виховати 
справжнього хлібороба, 
який любить своє поле, 
знає, що треба для йо
го щедрості.

І далі говорись про 
диспути, вечори вшану
вання найстаріших хлі
боробів села. А потім
— про школу хлібороб
ської майстерності, яку 
очолюють провідні спе
ціалісти колгоспу, пар
тійні та комсомольські 
активісти. І ось наслі
док її роботи — тепер 
з 82 членів бригади 14
— механізатори мають
кваліфікацію першого 
класу, 21 — другого,
решта — третього- 7е- 
пер, коли молоді хлібо
роби готуються до но
вого наступу за врожай, 
знову продовжується
навчання. Двічі на тиж
день на польовому ста
ні з лекціями виступа-

ють агроном Іван Бож- 
ко та інженер Павло 
Слюсаренко. Крім того, 
цілу групу випускників 
школи 
курси 
профтехучилища, 
можна буде організува
ти як 
можна 
ні дні надати відпустку 
ми вихідний будь-якому 
сівачеві.

Василь Харкавий рап
том згадав про Миколу 
Б'ершадського, 18-річ- 
ного юнака, який тепер 
наймолодший в бригаді,

— Це досить старан
ний хлопчина. Але щоб 
виховати в ньому най- 
прекрасніші риси справ
жнього хлібороба, ми 
подумали ще того дня, 
коли він вперше завітав 
на польовий стан трак
торної бригади. З пора
дою до хлопця при
йшли бувалі хлібороби 
Петро Кононович Ков- ■ 
бель, Микола Маркович 
Шарандак, інші досвід
чені механізатори. Всі 
стали його товаришами 
і друзями. І, звісно, піс
ля такої уваги і теплоти 
Микола Бершадський не 
міг зрадити надіям і 
прагненням всього хлі
боробського колекти
ву бригади. Так ми по
ступаємо з кожним.

Втішно було слухати 
від Василя Харкавого і 
про те, як вони відзна
чають тих, хто проявив 
найбільш завзяття під 
час жнив чи під час 
сівби.

— Сказати вчасно 
щире спасибі людині за 
її працю — то теж має 
неабияке значення, — 
зауважив бригадир. — I 
після закінчення кожної 
робочої зміни я з парт- 
оргом та комсоргом 
спішимо туди, де тіль
ки-но скинули робочі 
спецівки наші хлопці. 
Грошова премія, вим
пел, звичайна листівка 
— то добре. А як по
тиснеш руку хліборобу 
і скажеш, що він сього
дні був за зразок для

групу 
направлено на 

механізаторів 
Отже

слід двозмінну, 
і в гарячі весня-

-----------------------------------СЬКОГО ГОСПОДАР^ 
ПОВИННІ НАПОЛЕГДи^. 
БОРОТИСЯ ЗА ЗРОСТАЙ 

ВИРОБНИЦТВА < ЗНИжТї? 
НЯ СОБІВАРТОСТІ Пр?
ДУКЦП, ПІДВиТцЕДні 
ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬІ^ 

го с по д а с ь •
ТУР...»

(З Постанови ЦК. КПРС 
дальше поліпшення організмі 
соціалістичного змагання-). '

Вже три роки механізатори бригади р 
Харкавого очолюють похід молоді нашогом,|иля 
вого краю за високу нультуру землеробСт,с,!ПОш 
успіхи о цій справі бригада отримала при, ?а 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова '°14'

На знімку: Василь ХАРКАВИЙ.
Фото І. БЕЗДІТНОГО
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ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ:
«Дуже просимо відпові

сти, де можна набути про
фесії диктора, а також по
відомити про умови вступу 
до цього навчального за
кладу.

л. д. 
с. Вищі Верещаки, 

Олександрійського району.».

Спеціальних учбових за
кладів, які б готували дик
торів, немає. На цю посаду 
приймаються особи згідно 
конкурсу. Вимоги до учас
ників конкурсу — висока 
культура мови, бездоганна 
дикція.

ФОРМУЛА ЩЕДРОСТІ, 
ФОРМУЛА ЗАВЗЯТТЯ
ї Шість діалогів| додатками і висновками

відчуваєш, що 
трудівник здатний 

зробити ще

2. ...І СТАЛЕЄ 3. «АВРОРА»

ВАЖІЛЬ ТА ЩЕ «КАВКАЗ»

Василя Хар- 
нинішньому

Василь Кривин-один

інших, ---
такий 
на завтра 
більше.

Бригада 
кавого в
році збиратиме врожай 
пшениці на 1262 гекта
рах. Більша частина 
площ, то сорти «Одесь- 
кої-250», 
«Аврори», 
потім 
ярих.
кому 
якнайвищий 
безперечно 
ЛЮДИ, 
рети 
впевнені 
Ватажок 
так і каже:

— Я знаю, вони зумі
ють. Я вірю їм, а вони 
— мені.

а
членів 
молу, 
рано 
ській 
річний 
кому 
Щорса, він післі іакін-- 
чення 
дарського інститрі пра-. 
цював головни-^гро-. 
номом у колгот імені' 
Леніна, зумів зіскува-. 
тй свої знання ч прак
тиці. І ось но-”,
муніст не без гезощів ,

найааторич ііших 
комітету іімсо-. 

яких ЩО*] об-.
на ком.-.: 

конферен. 
секрете?

колгоспу

<ОЛЬ

27-. 
парт-, 
імені і

Серед кращих ремонтників, які готують техніку 
до весняно-польоаих робіт в колгоспі їм. Карпа Маркса — токар Валерій Вечур.

Фото А. БОЙКА та І. БЕЗДІТНОГО.

«Безостої-1», 
«Кавказу». А 

ще 550. гектарів 
Впоратись на та- 
полі та зібрати 

урожай 
з у м і ю т ь 

які знають сек- 
родючості ниви і 

у свої сили, 
механізаторів.,, повідомляє, іцойм’я-. 

нокриничанські ^лібо-- 
роби виростиорорік с 
найвищий в pw> вро-- 
жай зернових (47,1 І 
ціентнера).

• — Я згоден з Ьрка- 
вим, — каже В. |Ивий. 
— Дійсно, справ« вирі
шують люди. Аг® Ру
ках механізатор’ се
леві важелі. І 13же_ 
лів треба мат- с®вна. 
Раніше в нашот!кол" 
госпі урожай 
за 18—20 днів, 
за 11—12. А И»ДОМУ- 
що виробіток Ніежен 
агрегат зменш»*’ А° 
9—10 гектар*-
збільшилось 
байнів, іншої -)аль: 
ної техніки. Те'Янаш1 
механізатори кі '°®г' 
нуть ДО рекорд ’ ' 
гектарів скошВ’: 'ше' 
ниці, в цьому н*’- не" 
овжідності. 
зберемо врожі' 
Ші втрати зерні-

.-залиИ слова • .зв_ 
адресуються * 
ТОР.М , «о»«-|сп;
кої групи Анд? ‘

• * . 'ЯЛЯ-ЯКІ бережливо ■ 
ться до технік»«'~ст0. 
якнайкраще як. 
вувати її в роб’

РЄ- ЩО вже СПЄЦ1*--;)30М 
монтна бригад' .’<ом. 
з тракториста*’^^ 
байнерами то
техніку до ро®\ бу- 
ускладнень вж*’ 
де на весь сій"

Отже, Васил 
■— за вміле ви 
ня техніки, за 
ханізацію при 
ку та збиранні 
нових.

сільсн:г>спо-.

18ИИ 
тан- 
ме- 

ібіт* 
вері-

А

ч
Э
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її
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Василь Кучмій — аг
роном з колгоспу «Ро
дина» ще раз згадує 
про здобутки працівни
ків Ульяновської сорто
дільниці:

— «Аврора» і «Кав
каз» за останні три ро
ки в середньому дали 
на гектарі 
центнера 
результати 
районувати 
пшениці. Вже нині в ра
йоні засіяно ними близь
ко 4900 гектарів. І якщо 
як слід вдосконалити 
структуру посівних площ, 
збільшити кількість до
брив для внесення в 
грунт, то рубіж, який ми 
визначили, буде взятий.

по 66,8—:71,3 
зерна. Такі 
дають право 

ц» сорти

4. «Я і МОЇ ХЛОПЦІ...»

Кацан — трак- 
з колгоспу 

прислухаючись 
агронома, не

Галина 
тористка 
«Росія», 
до слів 
без гордощів зауважує:

— Працівники Улья
новської сортодільниці 
ставлять свої досліди на 
полях нашого колгоспу. 
І їхні секрети стають 
зідомими нам в першу 
чергу. Знаємо, напри
клад, що там готують 
до районування пізньо
стиглий сорт кукурудзи 
«Одеська-Ю». 
дав 
лий 
ний 
он».
на сортодільниці видав 
по 59 центнерів з гек-

Виправ- 
себе середньостиг- 
«ВІР42М». І ще гар- 
сорт ячменю «Уні- 
А «Піонер» торік

тара...
Знання високоуро- 

жайних сортів різних 
сільськогосподарськ и х 
культур молодою трак
тористкою ЗОВС'М не 
дивує. Галина — груп- 
комсорг тракторної 
бригади. Торік домогла
ся на тракторі кращої 
норми виробітку. Вона 
нині серед тих механі
заторів колгоспу, які 
успішно навчаються к 
агрогуртку, серед гих, 
хто вже в лютому має 
сказати: «Вся техніка до 
весняної сівби готова».

І Галина Кацан разом 
з механізаторами ком
сомольської групи Дми
тра Губрія теж сьогод
ні каже: «Я-за 501». Ця 
цифра не така вже й ви
сока для молодих хлі
боробів колгоспу «Ро
сія». Бригада Владисла
ва Губрія ще торік ма
ла на гектарі по 43,9 
центнера пшениці. А 
тепер, коли збільшився 
паровий 
«Аврору», 
«Безосту-І»
найкращі строки і най
кращим насінням, Гали
на Кацан має право за- . 
певнити:

— Я і мої хлопці по
стараємось.

стааку для тих, хто сіяв 
озимі. — 
бесід, 
книг, 
про досвід вінницьких і 
херсонських хліборо
бів. А в ці зимові дні 
до нього спішать меха
нізатори, яким незаба
ром треба буде здати 
залік в агрошколі. І біб
ліотекар кожному під
бирав потрібну книжку, 
а якщо треба — замов
ляє її в районній біблі
отеці, везе з Кірово
града.

Із слів комсомоль
ського ватажка зрозу
міло: книга стала пер
шим порадником хлібо
робів колгоспу імені 
Шевченка.

Потім — кілька 
голосних читок 

в яких йдеться

6. «ДОВІРИМО

І ПЕРЕВІРИМО...»

клин, коли 
«Кавказ» та 

посіяно я

5. «ГРИГОРІЙ

ПЕТРОВИЧ

ТЕЖ ДОПОМОЖЕ...»

Микола Забуранний — 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Шевченка, 
починаючи розмову 
про минулий урожай
ний рік, одразу згадав 
про бригадира третьої 
комплексної бригади 
Леоніда Долиняка:

— На Жовтневі свята 
йому випала честь звер
нутись до хліборобів 
області, стоячи перед 
телекамерою на площі 
імені Кірова в Кірово
граді. Як то було гарно 
слухати, коли він зга
дав, що його бригада 
мала на гектарі по 47,2 
центнера 
ниці. За 
зростання 
рів.

І Микола тепер пові
домляє, що всі хліборо
би колгоспу якнайкра
ще вивчили досвід 
бригади з сусіднього 
села Станіславчик. А 
сьогодні, коли вони про
довжують вивчати сек
рети родючості землі, 
перед ними теж ви
ступає Леонід Доликяк.

— Одним з помічників 
хліборобів села Груш
ки, — продовжує За
буранний, — став заві
дуючий нашою сільсь
кою бібліотекою Григо
рій Чаповський. Во
сени він виготовив еи-

озимої пше- 
рік одразу 

на 7 центне-

Альберт Буй — на
чальник районного шта
бу «Комсомольського 
прожектора», плануючи 
роботу комсомольських 
активістів на перше пів
річчя зауважив:

— Під контролем а 
нас завжди діяльність 
комсомольсько - моло-

• діжних колективів. Ми 
їм дозірили важливу 
справу. Але й постійно 
перевірятимемо, як во
ни працюють.

В першу чергу про
жектористи збираються 
провести рейд - пере
вірку готовності техніки 
до 
робіт 
майстернях 
відділення 
техніки». Потім прокон- | 
тролюють, як виконали 
свої зобов’язання спеці
альні ланки, що заго
товляють і вивозять на 
поля добрива. Комсо
мольські пости нині 
створюються в кожно
му колгоспі, в кожному 
молодіжному колекти
ві. А під час сівби — і 

_ біля кожного агрегату. В 
загонах 
тів, що 
поле — 
ради молодих спеціалі
стів, юнкори, які ви
пускають комсомоль
сько - молодіжну сто
рінку в районній газеті.

♦ ♦ ♦
З усього видно: сло

ва в ульяновців не роз
ходяться з ділом. І ме
та в них ясна. Тепер 
черга за всіма молоди
ми хліборобами Кірово- 
градщини. Стати врі
вень з ініціаторами зма
гання за високу культу
ру землеробства, за 
високі і сталі врожаї 
зернових — їх кличе 
хліборобська честь і 
комсомольське завзяття.

І. БЕЗДІТНИЙ, 
М. ШЕВЧУК.

весняно - польових 
в колгоспах, в 

районного 
«Сільгосп-

прожекторис- 
збираються в 

члени районної

ЧИТАЧ ВДЯЧНИМ
■ «Дорога редакціє!

Наша дочка Люба Кали
ла навчається в Олексан
дрійському медичному учи
лищі. Нещодавно з нею 
трапився нещасний випа
док, і. вона потрапила до 
лікарні. Завдяки турботам 
лікарів і підтримці викла
дачів та учнів училища Лю
ба одужала і повернулась 
до навчання.

Просимо передати сер
дечне батьківське спасибі

лікарям І. І. Поліванову, 
3. М. Лозинській, С. С, 
Швидкому, директору мед
училища Б. М. Герман, вик
ладачам О. І. Бережній, 
«П. В. Цітовській, ученицям 
училища Наталці Маняхіній 
та Ніні Матьяш.

Батьки Люби Калини.
с. Михайлівна Кам’ян- 
ського району Черкась
кої області».
Подяку висловлюють та

кож житель с. Мар їізки 
Добровеличківського райо
ну І. П. Гончаренко — ліка
рям гематологічного відді
лення Кіровоградської об
ласної лікарні, <М. І. Таран, 
С. М. Радович, В. А. Арна
ут та Г. Ф. Ярош з с. Бру- 
сівки Компаніївського райо
ну — хірургу Устинівської 
райлікарні М. О. Назарке- 
вичу, медичній сестрі В. С. 
Семенюк та працівнику лі
карні О. А. Блаженно.

Всі вони бажають охорон
цям здоров'я трудових ус
піхів у Новому році і осо
бистого щасгя. Редакція 
«Молодого комунара» при
єднується до цих побажань.

ЧИТАЧ ЧЕКАЄ 
ВІДПОВІДІ

«Просимо допомогти нам 
ліквідувати гасові лампи. 
Паш сільський трансфор
матор часто псується, по 
кілька днів не буває світ
ла, а діла до цього нікому 
немає.

Мешнанці с. Кам’янки 
Нопомиргородського ра
йону».
Адресуємо це запитання 

працівникам Новомирго- 
родського райенергоуправ- 
ління і сподіваємося, що 
вони допоможуть налагоди
ти електротрансформатора 
у вашому селі.

ЦІННИЙ ПОСІБНИК
У видавництві «Медицина» (Москва) 

вийшла з друку нова книга нашого земля
ка, доктора медичних наук Козирєва Ва
лентина Архиповича «Черепно-мозкова 
травма в дітей». Книга написана в співро
бітництві з кандидатом медичних наук Ки- 
сельовим Віктором Павловичем.

Монографія присвячена одній з акту
альних проблем травматології дитячого ві
ку і складається з шести розділів. В ній 
узагальнено досвід Дитячої міської клініч
ної лікарні № 2 імені І. В. Русакова, а та
кож кафедр дитячої хірургії і нейрохірур
гії Центрального ордена Леніна інституту 
удосконалення лікарів.

Автори подають короткий опис анатомо
фізіологічних особливостей черепа і го
ловного мозку дитячого організму. Де
тально висвітлюють діагностику закритих і 
відкритих черепно-мозкових травм. Особ
ливої уваги надають питанням консерва
тивного і хірургічного лікування.

В монографії детально викладаються ос
нови операційної техніки. Висвітлено ряд 
нових положень, в основі яких лежать спо
стереження і чималий досвід авторів. Кни
га ілюстрована 32 малюнками.

Монографія стане цінним посібником в 
повсякденній роботі хірургів, нейрохірур
гів, травматологів, дитячих хірургів, педі
атрів, невропатологів і рентгенологів.

м. колосник.—

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

І 

«ПРОСИМО 
допомогти», - 

звернулися до нас студен
ти Кіровоградського інститу
ту сільгоспмашинобудування. 
«Просимо допомогти нам не 
спізнюватись на заняття», — ' 
писали вони, скаржачись па 
погане обслуговування міським 
транспортом. Газета вмістила 
лист студентів у номері від 2 
грудня 1971 року.

Як повідомив начальник тро
лейбусного управління м. Кі
ровограда В. Пересунько, фзк-! 
ти про нерегулярність руху по 
3-му маршруту підтвердились. 
Для забезпечення транспортом 
студентів інституту сільгосп
машинобудування тепер вихо
дить 0 тролейбусів і 2 машини 
на перший рейс з 7.30 до 8 го
дин. Графік руху погоджено з 
місцевкомом профспілок інсти
туту.

На годинниковому заводі міста Петродворця Ленін
градської області рубінові камні обробляються з допо
могою лазерів.

На фото: дільниця обробки рубінових камиів 
з допомогою лазерів.

Фото В. ЦЕЛІКА. АПН.
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2. ДВЕРІ ТРІЙЦІ
Зоя Степанівна Грицай завідує 

Мощенською сільською бібліоте
кою ось уже двадцять рокіе. І вже 
давно пересвідчилась, що найкра
ще переконаєш людину, коли по
говориш з нею особисто чи підбе
реш книжки, що і їй до вподоби, 
і несуть агітаційне навантаження. 
Великий досвід має Зоя Степанів
на і в тому, як допомогти читаче
ві скласти індивідуальний план. 
Такий план виробляє навички 
систематичного читання, дає більш 
грунтовні знання з питань атеїзму. 
Так, тракторист Володимир Крачук 
прочитав книги за індивідуальним 
планом про протилежність науки 
і релігії; Чуєва «Марксизм-лені- 
нізм про походження релігії», 
Скворцова-Степанова «Думки про 
релігію», Карпова «Наука і ре
лігія про походження Землі» та 
інші. Більше 20 молодих читачів 
прочитали книги за планами «Що 
читати про незвичні небесні яви
ща», «Походження людини» та 
«Будова Всесвіту».

Індивідуальну роботу бібліотека 
тісно пов’язує з масовими захода
ми. Особливою популярністю ко
ристуються Ленінські атеїстичні 
читання. І, зокрема, такі теми: 
«Шлях В. І. Леніна до наукового 
атеїзму», «В. І. Ленін про свободу 
совісті», «Боротьба В. І. Леніна 
проти спроб «науково» обгрунту
вати віру в бога» та інші.

Проведення тематичних вечорів, 
читацьких конференцій та усних 
журналів на атеїстичні теми стало 
традицією бібліотеки, їх прово
дять разом з партійною та комсо
мольською організаціями колгос
пу, Будинком культури, місцевою 
інтелігенцією.

Кожному з цих заходів передує 
значна підготовча робота. Так, ко
ли вирішили провести вечір «Як 
побудовано світ», на засіданні 
бібліотечної ради обговорили де
тальний план його підготовки. По
тім у червоному кутку тварин
ницької ферми Зоя Степанівна ра
зом з Лідією Бойко провела цикл 
читок і бесід: «Наука і релігія про 
будову Всесвіту», «Чи є життя на 
інших планетах?», «Чи був початок

і чи буде кінець світу?». На трак
торній бригаді за бажанням меха
нізаторів бібліотечні працівники 
організували обговорення брошу
ри А. В. Білова «Правда про пра
вославних «святих», У брошурі 
піднімались цікаві теми, і після 
обговорення у формулярах меха
нізаторів з’явились книги: «Біблія 
для віруючих і невіруючих», «Як 
народжуються, живуть і вмирають 
боги» Є. Ярославського, збірник 
«Від темряви до світла» та інші. 
Цими ж книгами поповнились і 
формуляри тваринників. Тому й 
не дивно, що вечір «Як побудова
но світ» пройшов з великим ус
піхом.

Бібліотека багато працює із жін
ками, допомагаючи їм бесідами на 
суспільно-політичні, науково-при
родничі, медичні та моральні теми, 
розширити свій світогляд, закріпи
ти атеїстичні погляди. Так, з су
спільно-політичного циклу бібліо
тека провела бесіди на теми: 
«Участь радянських жінок у будів
ництві комуністичного суспіль
ства», «Жінки в боротьбі за мир», 
«Як живуть і борються жінки Аф
рики», «Героїчні жінки В'єтнаму» 
та інші.

Велику користь приносять вечо
ри «Жінки, вам погрібно це зна
ти». Один з вечорів циклу присвя
чувався молодій матері. На нього 
запросили лікарів, які розповіли 
про щастя материнства, про 
догляд за немовлям, про необ
хідність дотримуватись режиму 
для дитини і матері, довели шкід
ливість «таїнства» хрещення, чак
лунства і знахарства. Вихователі 
дошкільнят розповіли про шляхи 
формування світогляду дитини. 
Розповіді ілюструвались прикла
дами з життя мощенців. Після то
го демонструвався тематичний 
науково-популярний кінофільм. На 
таких вечорах часто виступають 
кращі жінки, передовики вироб
ництва, мудрі вихователі дітей у 
своїх сім’ях.

А. ВІДЕНКО, 
методист обласної бібліоте
ки імені Н. К. Крунської.

Гаіїворонськпй район,

А ЯИИИ
л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
** СУБОТА, в СІЧНЯ. ПЕР.

ША ПРОГРАМА. 9.05 —

Гімнастина для всіх. (М). 
9.30 — Новини. <М). 9.45 — 
Концерт. (М). 10.30 — В дні 
шкільних нанікул. «Свято 
ялинки». (М). 12.00 — «Зу
стріч з майстрами сцени». 
Народна артистка СРСР 
Він Артмане. (Рига). 13.00 
— Програма «Здоров’я». 
(М). 13.40 — В дні шкіль
них нанінул. Прем’єра те
леспектаклю «Золота соро- 
на»,-(М). 15.15 — Програма

Нміи адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луначврського, 36.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 05004. Індекс 61 197БК 05004.

ШАШКИ

б січня 1973 рану. '

Виступає агіткультбрнгада Палацу культури імені Жовтня Кіровоград
ського заводу «Червона зірка».У Фото В. КОВПАКА,

СТАРТУЄ ЗИМОВА

яні теж збільшили для пос
луг ПІДЛІТКІВ нількість спор
тивного інвентаря.

Саме про це говорив на 
засіданні оргкомітету об
ласної спартакіади «Юність» 
Володимир Терещенко, до
повідаючи про готовність 
до зимових стартів. Він та
кож повідомив, що в груд
неві дні в більшості місь
ких шкіл, на стадіоні спорт
клубу «Зірка», стадіоні 
«Юний піонер» підготовле
но майданчики, на яких

СПАРТАКІАДА «ЮНІСТЬа

тували в зимові місяці, не
відомо навіть в міському 
комітеті фізкультури І спор
ту.

Серйозно упущення зроб
лено по відношенню до під
літків, пні мешкають в при
ватному житловому секторі 
міста.

На засіданні оргкомітету 
також було заслухано фіз
культурних антивістів Зна
м’янки, які мають певний 
досвід у проведенні змагань 
за місцем проживання. Вліт-

ХТО ПОЧИНАЄ РОЗГІН?
МАТИ вдосталь спортивно

го інвентаря, привести 
в готовність спортивні май
данчики, залучити до робо
ти з підлітками комсомоль
ських і фізкультурних ак
тивістів, робітничу та сту
дентську молодь — тану 
мету поставили перед со
бою працівники Кіровоград
ського міського комітету по 
фізнультурі і спорту (голо
ва В. Терещенко), готую
чись до зимових стартів 
спартакіади «Юність». Ще 
в осінні дні разом з акти
вістами житлово » експлуа
таційних контор було за 
нуплено більш ян на 3 ти
сячі карбованців ковзанів, 
лиж, придбано все необхід
не для хокеїстів. Юним 
спортсменам допомогли пра
цівники прокатних пуннтів,

включаться в поединки хо- 
неїсти всіх мікрорайонів 
міста. Найкраще підготува
лись до змагань в ЖЄК № 7. 
Окрім майданчиків, обладна
но роздягальню, спеціальну 
кімнату для проведення зма
гань з шахіо, шашок. Закуп
лено також вдосталь лиж 
та ковзанів.

Протилежне явище в жнт- 
лово-експлуатаційному від
ділі заводу «Червона зір
ка». Тут, ян і під час літніх 
стартів спартакіади, знову 
забувають про підлітків, не 
створюють для них умов 
для занять фізкультурою I 
спортом. Влітку, наприклад, 
заводчани провели лише 
змагання на приз «Шкіря
ний м’яч». А що думають 
місцеві активісти (лшцо 
можна їх тан назвати) влаш-

ну тут було охоплено фіз
культурно - масовою робо
тою 2.230 дітей, які згурту
вались в спортивні колекти
ви 24 вуличних комітетів та 
двох будинкоуправлінь. Од
нак всіх підлітків, які схиль
ні до правопорушень, в 
міському номітеті по фіз
культурі і спорту не помі
тили ні влітку, ні тепер, ко
ли вже варто починати стар
ти зимової спартакіади. Ли
ше окремих з них запро
шено в хокейні команди, на 
шахово - шашнові турніри. 
Знам’янцлм також було вка
зано на прогалини в будів
ництві спортивних споруд, 
в недостатній кількості ін
вентаря для юних спорт
сменів у зимові МІСЯЦІ.

М, ВІНЦЕВИЙ.

ЗАПОВІТНА «ДЕСЯТКА»

Кубок облпрофради
серед збірних команд 
ДСТ вибороли шашкісти 
«Авангарду» (за цю 
команду виступали 
В. Черкашин, А. Квітко, 
Л. Медведенко, А. Бон
даренко, В. Летников, 
К. Ернст, Н. Пуда). А 
минулорічні володарі 
кубка — спартакІвці,

В. НЕЧИПОРЕНКО,

На знімку: перші лі
дери турніру М. Соколов- 
ський та Г. Миронов.

Фото Л. Резніченка.

передач. (К). 15.20 — «До
16 дозволяється». (К). 16.00 
— Кольорове телебачення. 
Мультфільми. (М). 16.20 — 
Міжнародна панорама. (М). 
16.50 — Київський музей 
російського мистецтва. (К). 
17.20 — Проблеми удоско
налення управління народ
ним господарством на ос
нові застосування економі, 
но-математичних методів 
і обчислювальної техніни.

Ян І рік тому Василь Алексеев 
очолив десятку найпопулярніших 
спортсменів нашої нраїни, що бу
ли названі о результаті аннети 
Федерації спортивних журналіс
тів СРСР. До списну кращих вклю
чено «підданців» «королеви спор
ту.» — чемпіонів континенту кия
нина Валерія Борзова, його зем
ляна Євгена Аржанова та Фаїну 
Мельник з Єревана.

У вільній боротьбі рекорди не 
фіксуються. Проте білоруський 
силач Олександр Медведь став ре
кордсменом — та що яким! 34- 
річний мінчанин 1971 року всьоме 
став чемпіоном світу.

Справжній спортивний подвиг 
здійснив ровесник Медведя — ни- 
янин Борис Онищенко, чия перемо
га в особистій першості увінчала 
тріумф радянських п’ятиборців 
на світовому чемпіонаті 1971 р.

Чемпіони світу і Європи в тан
цях на льоду москвичі Людмила 
Пахомова І Олександр Горшнов 
торін були дебютантами в «коман
ді» спортивних лауреатів. Цього 
разу фігурне натання розширило 
свій «плацдарм». Спортивні жур
налісти включили в «десятну» ще

ЇМ). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Кольорово телеба
чення. « У світі тварин». 
(М). 19.00 — «Пошук», (М). 
19.45 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Чайновсьний». 1 серія. 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Люби
мі ролі». (М). 23.00 - Ук
раїнське кольорове телеба
чення. «Зелений вогник». 
(Н).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛНСМу, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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дворазових чемпіонів світу й Єв
ропи в парному катанні москвичів 
Ірину Родніну та Олексія Уланова.

Два лаврових вінки привезли 
додому ленінградна Ніна Статке
вич — за перемоги на чемпіона
тах Європи й світу з швиднісного 
бігу на. ковзанах. Людмила Тури
щева 'До титулу абсолютної чем
піонки світу зі спортивної гімна
стики, який вона завоювала 1970 
року, додала нині звання абсолют
ної чемпіонки Європи.

«Десятка» відбиває не просто 
симпатії спортивних оглядачів, а 
насамперед заслуги самих наших 
чемпіонів. Однак тих, хто примно
жував спортивну славу країни 
1971 року, звичайно, не може вміс
тити ані такий списон, ані значно 
більший. Недарма журналісти, що 
брали участь в анкеті, назвали 75 
атлетів — представників 32 видів 
спорту. В році, що минув, радян
ські спортсмени виграли 43 пер
ших місця на світових чемпіона
тах, 164 — на європейських.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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УМАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
їм. п. г, ТИЧИНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР

на платні заочні підготовчі курси для вступу на членне та стаціонарно відділення тайиї в52у?у на ^а2 
фізико-математичний, природничий”»-» п«пІ(ул^т<5т ві методики початкового наочЖї * * пе«агог|ни ‘ 
ім’^^є^тор^Гіктя^уту^п МУии-а:* п°Аак’т‘> заяву на 
їст таЄформх навчання/ 3а3нача,оть Фа«УЛ*’ 

Зараховані на підготоочі курси виконують конт» рольні роботи, одержують ПИСЬМОВІ та усЖ консоль» 
?УДгУТ-Ь проводитись заняття 0"‘Ж. 

тах. ЗвенигородцІ, ГаисинІ, Умані
Прийом заяв до 1 лютого 1972 року
Плата за навчання 10 нрб. за весь період їгпоші 

ПмРі<ліпо1ЮТу’СП поштовмм переказом на * рахунок 
і» 1ляпін Уманському відділенні Держбанку). У 
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