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ВИСОКА НАГОРОДА ЗОБОВ’ЯЗУЄ
З ОБЛАСНОЇ НАРАДИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА .

/ f,

Побіля зеленого театру, у кіро
воградському міському парну іме
ні Перемоги зелені снопи усякої 

В пашні демонстрували те, що зро- 
| щується в степу хліборобами. Тут 
| же стояв зернозбиральний ком- 
ґ байн СК-4, табличка повідомляла, 
[ іцо комбайнер А. Вороненко з 

колгоспу імені Шевченка Кірово
градського району за 10 днів зби
рається скосчіи тим агрегатом 150 
гектарів зернових, намолотивши 

. 4500 центнерів хліба.
А під високими склепіннями те

атру лави зайняли працівники сіль- 
ського господарства, представники 
партійних, радянських і комсо
мольських органів.

Нараду відкрив голова виконко
му обласної Ради депутатів трудя
щих П. С. Кошевськкй. Та перш 
ніж прослухати н обговорити до
повідь, учасники наради мали при
ємність бути свідками вручення
нагороди хліборобам Кіроаоград-

* щини. За підсумками змагання
1971 року область удостоєна пере
хідного Червоного прапора Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС. Такими ж

‘ прапорами відзначені колгосп 
«Росія» Олександрійського та іме
ні Жданова Світлоиодського райо
нів. Колгосп «Іскра» Олександрів- 

■ ського і «Росія» Петрівського ра
йонів нагороджені перехідними 
Червоними прапорами Міністер
ства сільського господарства СРСР, 
і ЦК профспілки робітників та 
службовців сільського господар- 

I ства і заготівель.
і 3 рук заступника міністра сіль

ського господарства СРСР Г. Г.
’ Петрова прапор прийняли перший 

секретар обкому КП України 
' М. М. Кобильчак, голова виконко

му обласної Ради депутатіз трудя
щих П. С. Кошевський, перший 
секретар Ульяновського райкому 
КП України М. Н. Черниченко, дві- 

й чі Герой Соціалістичної Праці О. В.
Гіталов, Герої Соціалістичної Праці 
агроном Л. М. Цимбал і завідуюча 
фермою К. П. Дмнтровська, дояр
ка Г. С. Савченко.

Г. Г. Петров привітав хліборобів
• Кіровоградщини з нагородою і по

бажав їм дальших успіхів у здійс-

I пенні величних накреслень XXIV 
з’їзду КПРС. Головними проблема

ми сільського господарства за
ступник міністра назвав інтенсифі
кацію, механізацію, хімізацію і 
меліорацію, На їх розв'язання ма
ють спрямувати свої зусилля кол
госпники і робітники радгоспів. 
Г. Г, Петров підкреслив необхід
ність ефективнішого застосування 
досягнень науки у сільському гос
подарстві.

Від імені учасників наради, всіх 
Хліборобів Кіровоградщини М. М, 
Кобильчак палко подякував партії 
та урядові за нагороду, запевнив, 
що трудівники полів області до
кладуть всіх зусиль, аби оправдати 
Еисоку оцінку їхньої праці.

Заступник голови виконкому об
ласної Ради депутатів трудящих 
М. І. Куроп’ятник у своїй доповіді 
проаналізував підсумки весняної 
сівби, хід догляду за посівами, під
готовки до жниіз, визначив завдан
ня у справі виробництва продуктів 
тваринництва й рослинництва 5 
продажу їх держааі.

Стержнем доповіді було питан
ня про виробництво зерна. Через 
несприятливі кліматичні умови 
близько 15 процентів озимих пе
ресіяно ярими. Сходи ярих задо
вільні. Головне зараз — догляну
ти їх, повести рішучу боротьбу з 
бур’янами, зберегти вологу в 
грунті. Доповідач зазначив, що в 
більшості районів —- Гайворон- 
ському, Ульяновському, Знам’ян- 
ському, Новоархангельському, 
Вільшанському та інших забезпе
чують добрий догляд за просап
ними. Але в Кіровоградському, 
Добровеличківському, Маловисків- 
ському, Новомиргородському, Но- 
воукраїнському він недостатній.

М. І. Куроп’ятник охарактеризу
вав також стан справ у тварин
ництві.

Обговорюючи доповідь, висту
пили перший секретар Новоуира- 
їнського райкому КП України 
М. Г. Чередник, голова виконкому 
Онуфріївської районної Ради де
путатів трудящих М. X. Перепелям, 
голова колгоспу «Червона кому
на» Новоархангельського району 
П, Я. Мазурак, бригадир трактор
ної бригади колгоспу «Шляхом 
Леніна» Олександрійського райо
ну Г, П. Юрчеяко, начальник До- 

линського районного управління 
сільського господарства Е, Л. Ан
тонов, доярка колгоспу «Мир» Гай- 
воронського району Г. С. Савчен- 
кс, головний агроном радгоспу 
імені Димитрова Устинівського ра
йону М. Г. Світовий.

В Новоукраїнському районі, по
відомив М. Г. Чередник, минулого 
року жодне із 32 господарств не 
одержало зернових менше ЗО 
центнерів з гектара. Поступово 
долається строкатість врожайнос
ті, курс на сталі й високі здобутки 
здійснюється послідовно.

Комсомольські працівники, мо
лоді хлібороби з особливою ува
гою слухали Г. X. Перепеляка. Він 
розповів про участь молоді у за
готівлі кормів. Онуфріївський РК 
ДКСМУ оголосив місячник по за
готівлі кормів, у кожному госпо
дарстві створені спеціалізовані 
комсомольсько-молодіжні колек
тиви. З допомогою молоді в кол
госпах району вже заготовили 
чимало сінажу,

Г. С. Савченко у колгоспі «Мир» 
Гайворонського району дояркою 
працює 14 років. Там виховалось 
чимало передових тваринників. В 
їх числі — і І алина Савченко. Цьо
го року вона зобов'язується на
доїти 4 тисячі кілограмів молока 
на корову й дотримує слова. Мо-~ 
додим дояркам варто глибше по
цікавитись її ДОСВІДОМ.

Для того, щоб домогтися плано
вого валового збору зерна, необ
хідно максимум уваги приділити 
кукурудзі. Долинчани, як розповів 
Е. Л. Антонов, обіцяють дати 50 
центнерів зерна качанистої з гек
тара. Таке рішення вони прийняли 
після того, як запросили до себе й 
послухали виступ на одній з ра
йонних нарад двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова. 
Олександр Васильович щедро по
ділився своїм багатим досвідом.

На нараді виступив перший сек
ретар обкому КП України М. М. 
Кобильчак.

Учасники наради надіслали ві
тального листа Центральному Ко
мітетові КПРС і Раді Міністрів 
СРСР, Центральному Комітетові 
КП України і Раді Міністрів УРСР,

На сесії
Верховної Ради УРСР

В обговоренні доповіді міністра освіти УРСР дєпу- 
7ата Я/ Маринича і співдоповіді голови постійної 
комісії Верховної Ради УРСР по освіті і науці депу
тата М. Г. Максимовича виступило 12 чоловік. Вони 
говорили про постійне піклування Комуністичної 
партії і Радянського уряду про розвиток народної 
освіти, наводили численні приклади вмілої організа
ції навчально-виховного процесу, вносили конкретні 
пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності 
загальноосвітньої школи,

Із заключним словом виступив міністр освіти. 
УРСР депутат О. М. Маринич.

Сесія одностайно прийняла постанову «Про стан і 
заходи до дальшого поліпшення навчально-виховної 
роботи в загальноосвітніх школах Української PCF».

Депутати заслухали і обговорили доповідь голови 
виконкому Харківської обласної Ради депутатів тру
дящих А. П. бездітна «Про роботу Рад депутатів 
трудящих Харківської області по підготовці до 
50-річчя утворення СРСР»,

Доповідач і промовці підкреслювали, що робіт
ничий клас, колгоспне селянство, народна інтеліген
ція республіки, як і всі радянські люди, готуються 
гідно зустріти 50-річчя утворення СРСР — велике 
всенародне свято єднання, дружби і братерства 
всіх націй і народностей нашої країни, торжества 
ленінської національної політики Комуністичної пар
тії, пролетарського інтернаціоналізму.

На Україні широко розгорнулося всенародне зма
гання на честь славного ювілею, sa дострокове 
виконання завдань другого року п ятирічки, за нові 
успіхи в господарському і культурному будівництві.

Значну організаторську роботу по підготовці до 
свята проводять під керівництвом партійних органі
зацій Ради депутатів трудящих Харківської області. 
На сесіях Рад затверджені конкретні заходи в зв’яз
ку з 50-річчялА утворення СРСР. Активну участь у 
здійсненні цих заходів беруть виконавчі комітети 
Рад, постійні комісії, депутатські групи і пости, орга
ни громадської самодіяльності. Готуючись до зна
менної дати, Ради посилили свій вплив на роботу 
підприємств, установ, організацій, колгоспів, рад
госпів, стали глибше займатись питаннями житлово
го, соціально-культурного будівництва, комплексно
го розвитку міст, селищ і сіл. Вдосконалюється уп
равління промисловістю і сільським господарством, 
ширше залучаються трудящі до вирішення держав
них і громадських справ.

Свою головну увагу Ради спрямовують на дальший 
розвиток ініціативи і творчої активності трудівників 
міста і села, мобілізацію їх на боротьбу за підви
щення ефективності промислового і сільськогоспо
дарського виробництва, піднесення продуктивності 
праці, прискорення науково-технічного прогресу, по
силення режиму економії, більш певне використан
ня внутрішніх резервів.

Промисловість області в цілому справляється з 
завданнями п’ятирічки. Торік понад план вироблено 
промислової продукції більш як на 106 мільйонів 
карбованців, а за 5 місяців нинішнього року — на 
33 лмльйони карбованців. Трудівники колгоспів і 
радгоспів у кращі агротехнічні строки провели вєс- 
няно-польсві роботи, організували догляд за посіва
ми, ведуть діяльну підготовку до жнив, Збільшує
ться виробництво м’яса та інших продуктів тварин
ництва.

Депутати одностайно прийняли постанову «Про 
роботу Рад депутатів трудящих Харківської област> 
по підготовці до 50-річчя утворення СРСР».

Верховна Рада затвердила Водний кодекс Україн
ської PCP, який вводиться в дію з 1 листопада 1972 
року.

На пропозицію члена Політбюро ЦК КПРС, пер
шого секретаря ЦК КП України В. В. Щербицьнсго 
Верховна Рада УРСР призначила О. П. Ляшка Го
ловою Ради Міністрів УРСР, увільнивши його еід 
обов’язків Голови Президії Верховної Ради УРСР. 
Першим заступником Голови Ради Міністрів УРСР 
призначений Г. І. Ващенко.

Членом Президії Верховної Ради УРСР одного
лосно обирається член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК КП України В. В. Щербицький.

Депутати затвердили Укази Президії Верховної 
Ради УРСР, прийняті в період між сесіями.

На цьому третя сесія Верховної Ради УРСР закін
чила свою роботу.

(РАТАУ).ПРИСВЯЧЕНО Г. ДИМИТРОВУ
Ім’я великого енна болгарського на

роду, мужнього борця за номувісгнчні 
Ідеали Георгія Димитрова добре відоме 
на Кіровоградщнні, як і но всьому 
Союзу. Його не лише знають, а й люб
лять. За те, що був відданні» справі 
маркензму-ленінізму, справі революції, 
був послідовним інтернаціоналістом, 
непримиренним до будь-яких про.інів 
реформістських угод і ревізіоністських 
хитань. Ного ім’я — це символ героїч
ної боротьби з фашизмом.

Трудівники полів Кіровоградщини 
. тривалий ч*с змагаються Із своїми ко

легами із Топбухінського округу Народ
ної Республіки Болгарії. Кілька років 
успішно діє міжнародний клуб молодо
го механізатора, до якого входять хлі
бороби Кіровоградщини і Толбухіисьнз-
го округу.

У зв’язку з 90-рІччям з дня народ
ження Г. Димитрова зараз проходять 
вечори та конференції. Такий вечір 
дружби відбувся у Палаці культури 
імені В. І. Леніна в місті Світловод- 
ську. На вечорі про життя і революцій- 

• ну діяльність Г. Димитрова Р<’зп?ІІ},в 
секретар міськкому партії В. Ф. Ше
лестенко. Тепло зустріли присутні ви
ступ генеральною консула НРБ » Києві 
Кристьо Євтімова. Прибувши' ДО міста 
енергетиків ранном, К. Свтімоп побував 
на гідроелектростанції, зустрів :п з ро- 

' бітниками, студентами, бесідував з

партійними, радянськими і комсомоль
ськими працівниками. Генеральний кон
сул поклав квіти до пам’ятника В. І. 
Леніну, докладно ознайомився із експо
натами кімнатн-музею радянсько-бол
гарської дружби в Палаці культури 
снері стиків. У книзі відгуків він зробив 
завис, в якому подякував за гостин
ність і побажав успіхів у благородній 
роботі по розвитку і процвітанню брат
ньої дружби між радянським і болгар
ським народами.

Виступаючи на вечорі, К. Євгімов 
розповів про тс, як Ідеї Димитрова вті
люються в життя, як болгарський на
род успішно виконує накреслення 
X з’їзду БКП. Він підкреслив, яке ве
лике значення на всіх етапах розвитку 
ІІРБ мала дружба з Радянським Сою
зом, братня допомога радянською иа- 
роду.

Гість І господарі обмінялися сувсмі-

Тривалнй час в залі звучали здравиці 
па честь радянською і болгарською на
родів, на честь КПРС І БКП.

На закінчення вечора, як І на в мат
ку, виконують ГІМНИ НРЬі Vrvr 1 
УРСР * ‘Потім відбувся и°нц€рт’1аия*'‘йст1АалВ 
учасники художньої самодіяльг

В. ЦВЄТАЄВ,

На. фото (зліва направо): комсомольці, учасники обласної наради працівників 
сільського господарства агроном-насінневод колгоспу імені Ульянова Новсукраїнського 
району Анатолій ФЕНДРИКОВ; головний зоотехнік колгоспу імені Шевченка Новоар- 
лангельського району Ольга ГОРБАНЬ; головний інженер колгоспу імені Ілліча Онуф- 
ріївського району Василь ПЕТРОВ. Фото м. сергієнкл.
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НАЙМИЛІШИЙ
КУТОЧОК ЗЕМЛІ
,.л _ лаоа.про добрі трудові справи колгоспників колгоспу імені Леніна лине daw- 

за межі Долинського району. Це звідси закрокував по нашій області патріотич
ний почин боротися за тритисячні надої від кожної корови. Це тут успішно бо
рються за високу культуру землеробства.

В колгоспі близько півтораста комсомольців. «Як ви оцінюєте вклад комсомоль
ської організації у економічний розвиток колгоспу? Які заходи здійснюються для 
закріплення молодих кадрів?» — з такими запитаннями наш кореспондент звернувся 
до голови правління колгоспу імені Леніна Миколи Володимировича МИ РЦАЛІПі- 
ЦА. Увазі читачів пропонуємо його розповідь.

"ОКЛАД молоді у трудові здобутки 
■в“₽ колгоспу, скажу без перебільшення, 
вагомий. Комсомольці працюють трак
тористами, шоферами, доярками, опе
раторами, коротше кажучи, на всіх ді
лянках, Працюють відмінно. Праця їх 
високопродуктивна, вони дуже чуйні до 
всього нового, що народжується у сіль
ськогосподарському виробництві.

Є у нас два комсомольсько-молодіж
ні колективи — на молочнотоварній 
фермі № 5 і в автопарку. Наші молоді 
доярки (у них групкомсоргом Надія 
Москаленко) взялися надоїти цього ро
ку понад три тисячі кілограмів молока 
від корови. А це і є вагомий вклад у 
виконання колгоспної п’ятирічки.

Якщо говорити про конкретних осіб, 
то мені в першу чергу хотілося б на
звати серед кращих механізаторів 
Олексія Шкарупу, Людмилу Пашинцеву, 
Марію Данильченко, тваринників Марію 
Тимчур, Петра Данильченка, шоферів 
Григорія Стрика, Анатолія Махорта, 
Юрія Жовдія. Добре справляються з 
своїми обов'язками молоді спеціаліс
ти — агрономи Микола Лиходід, Марія 
Каркач, Юлія Залізняк, старший інженер 
по техніці безпеки Микола Курбанов.

Ми, комуністи, люди старшого поко
ління колгоспу одним з найголовніших 
своїх обов’язків вважаємо виховання у 
юнаків і дівчат села почуття господаря 
землі. Ми хочемо, щоб молода людина 
любила хліборобську професію своїх 
батьків, ще вище підносила її честь і 
авторитет. І прагнемо робити все, щоб 
рідне село було для молодого трудів
ника наймилішим, найпривабливішим 
куточком на всій землі. Ви, звичайно, 
звернули увагу, що у нас багато нових 
будинків, споруджених за типовим 
проектом. В них живе багато молодих 
сімей, яким колгосп допоміг кредитами, 
будівельним матеріалом.

Дуже важливо створити для молоді 
такі умови, щоб вона могла користува-

тися всіма благами культури. Без задо
волення духовних, культурних потреб 
не варто і мріяти про закріплення мо
лоді на селі. Ми спорудили великий Бу
динок культури, створивши тим самим 
базу для роботи найрізноманітніших 
гуртків художньої самодіяльності.

Звичайно, вільний час молоді запов
нений не лише розвагами або спортом. 
Молоді хочуть багато знати, і це бла
городне прагнення ми всіляко підтри
муємо. За рахунок колгоспу в Дніпро
петровському сільськогосподарському 
інституті навчається Ілля Радченко, у 
тому ж місті о медінституті — Лідія 
Камишан, в Київському інституті фізкуль
тури — Євгеній Бундюк. Всього ж із 140 
комсомольців 10 мають і закінчують 
вищу освіту, 62 чоловіки — середню 
спеціальну, 27 чоловік навчається на за
очних відділеннях технікумів, училищ. 
Потяг до знань диктується удосконален
ням виробництва, зрослим рівнем ме
ханізації. В нашому господарстві є по
над 100 тракторів, 80 автомашин, понад 
60 комбайнів різних марок. Отже, осві
чених спеціалістів треба багато.

Ну, і неабияку роль у вихованні по
чуття любові до землі, до свого села 
відіграють нові обряди. Народжується 
малятко — йому, майбутньому колгосп
нику, даруємо персональний транс
порт — коляску. Посвячення □ хліборо
би, проводи в армію, вечори «Коли 
минає 28», комсомольські весілля, зо- 
рини, свято зими, свято Івана-Купала — 
який простір для фантазії молодих, 
скільки джерел радощія, веселощів, 
прекрасного настрою.

Чи закінчують юнаки і дівчата школу, 
чи їдуть десь учитись або йдуть служи
ти в армію — ми не хвилюємось, бо 
знаємо: їхнє майбутнє буде міцно зв’я
зане з рідним колгоспом. І вони впев
нені, що, поступивши в колгосп, мати
муть і повний достаток, і всі можли
вості для гармонійного розвитку.

О

Комсомольсько-молодіжний колектив 
доярок молочнотоварної ферми колгоспу 
«Перше травнях» Маловисківського райо
ну, який налічує 19 чоловік, уже кілька 
років підряд утримує перше місце в об
ласному змаганні молодих хазяйок мо
лочних рік. Дівчата з комсомольською 
наполегливістю з року в рік добивались 
зростання надоїв. Цьому сприяла міцна 
кормова база, поліпшення племінної 
справи. Обговорюючи рішення XXIV з'їз
ду КПРС, комсомолки Марія Мірошни
ченко, Антоніна Гадюкова, Олена 
Школярова закликали своїх подвуг взя
ти зобов’язання надоїти в першому році 
дев’ятої п’ятирічки по 3 тисячі кілогра
мів молока від корови. Такий сміливий 
клич на фермі пролунав вперше. Однак 
комсомолок підтримали всі доярки. Роз
горілося змагання. Молоді доярки вибо
рювали перехідний мандат кращої по 
професії. Найчастіше він перебувай у 
Олени Школярової. Щодекади підбива
лися підсумки соціалістичного змагання 
з врученням перехідного червоного вим
пела і грошових, премій. «Листок трудо
вої слави», який регулярно з’являвся у 
червоному куточку будинку тваринника, 
сповіщав про здобутки кращих.

Наслідок першого року п'ятирічки: 
Євгенія Соловйова надоїла по 4134 кі* 
лограми молока від корови. Понад 3,5 ти
сячі кілограмів молока надоїли Лідія 
Ховрящук, Варвара Пахомова, Євдокія 
Беззубова, Раїса Разіна, Антоніна Гафо- 
нова, Надія Балашова.

Зараз комсомольсько-молодіжний К9- 
лектив ферми за почином ульяяовців бо-

ИфІЧЦі’ 
удагну 
працю 

ТВОРЧІСТЬІ 
^пошукі 
п’ятирічку по вироб-реться за тс, щоб 

пііцтву молока виконати за 4,5 роки. Зо
бов’язання доярок: виробити 50 480 цент
нерів молока, або по 386 центнерів на 
100 гектарів сільськогосподарських угідь. 
Високі наміри підкріплюються конкрет
ними справами. Доярки, за кожною з 
яких закріплено по 14 корів, дбайливо 
доглядають тварин, слідкують, щоб вони 
були вчасно напоєні і нагодовані. За 
п’ять місяців цього року надій на кожну 
корову становить 1413 кілограмів. Що
денно дівчата надоюють від кожної ко
рови по 13—Ю кілограмів молока. Слав
ний трудовий дарунок готує комсомоль
сько-молодіжний колектив 50-річчю утво
рення СРСР.

■ -- ,і! ■ , і. ■ ■ л . ■■■ і■■ і им н ■ ігтх-лсді

На фото: вго
рі — передові до
ярки Варвара ПА
ХОМОВА і Гали
на ГОНЧАРОВА. 
Ліворуч — заго
тівля сінажу. Пра
воруч — тварини 
у літньому таборі.

Фото 
М. СЕРГІЄНКА.

міжвідомчій

останні два-три 
спортивна гімнастика на

роки 
Кіро- 

воградщині зробила значний 
крок вперед. Сьогодні ми має
мо своїх членів збірної коман
ди республіки, переможців і 
призерів першостей товариств, 
майстрів спорту.

А що далі? Як розвивати
меться в області цей отіімпій- 
ський вид спорту —• спорту 
краси і мужності? Відповісти на 
це запитання без розповіді 
про виступи наших спортсменів 
на республіканській арені не- 

радують:можливо. А вони 
п'ять кіровоградців включено 
до збірної команди України. 
Це — сестри Надія і Людмила 
Шумихини, Тетяна Калиничева, 
Олександра Солоха та Юрій 
Клешнін.

Великого успіху домоглися 
вихованці тренера Ю. Толчин- 
ського. Команда дівчат ДЮСІ1І 
міськвно № 1 м. Кіровограда 
стала чемпіоном України серед 
команд Міністерства освіти

БЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
О Успіхи радують О Результати і умови — протиріччя зростають 
• Виховувати своїх майстрів вищого класу.

УРСР і нині є однією з най
сильніших у республіці.

Гімнастки Т. Калиничева та 
Л\ Шумихина у складі збірної 
команди Центральної ради 
ДСТ «Авангард» у квітні ниніш
нього року представляли нашу 
республіку на першості краї
ни, що проходила у Києві. Цих 
дівчат включено до збірної 
команди школярів України. До 
складу збірної увійшов також 
вихованець В. Підхомутного 
олександрієць Ю. Клешнін. 
Нині гімнасти готуються до 
міжнародної зустрічі у Софії 
з юними гімнастами Болгарії.

Помітного прогресу дося-ли 
і наші студентські копектизи 
Збірна чоловіча команда Кіро

воградського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна стала чемпіо
ном серед вузівських колекти
вів України і здобула право 
представляти нашу республіку 
иа всесоюзній студентській аре
ні. Дівчата вибороли друге 
місце.

Студент третього курсу фа
культету фізвиховання Віктор 
Фурлет цього року виборов 
звання абсолютного чемпіона 
Української ради ДСТ «Буре
вісник». Разом із своїми това
ришами Миколою Кричуном, 
Людмилою Булах, В. Фурлет 
став чемпіоном з окремих видів 
гімнастичного ч багатоборства. 
Цікаво відзначити, що кірово- 
градці, які виступали у третій 
групі, набрали більше заліко
вих очок, ніж переможці пер
шої зони — кияни.

Вихованців ДЮСШ СК «Зір
ка» Сергія Пономаренка та Ві
ру Підсіваку включено до збір- 

проф-ної юнацької команди 
спілок України.

До речі, на 
юнацькій першості республіки, 
що відбулася на початку трав
ня в Києві, у складі збірних 
товариств і відомств серед 40 
найсильніших виступали 7 кі- 
ровоградців, що можна розці
нювати як,успіх,

Спортивний травень закін
чився розиграшем кубка ЦР 
ДСТ «Авангард» у Донецьку. 
У зв’язку з екзаменаційною 
сесією не всі наші ведучі гім
насти змогли виступити на цих 
змаганнях. І все ж результати 
радують. Віра Підсівана тут ви
борола бронзову медаль у 
опорних стрибках, 4 місце в 
багатоборстві, і виконала нор
му майстра спорту.

Крім неї, майстерський нор
матив виконали вже Н. Кали
ничева, В. Фурлет, М. Кричун, 
Л. Булах, а Л. Шумихиній, Т. Ка- 
гиничевій та Т. Никитенко це 
високе спортивне звання вже 
присвоєне.

З цього приводу теплі сло
ва подяки треба сказати на ад
ресу наших тренерів Ю. Тол- 
чинського, Є. Нечай, В. Підхо- 
мутного, В. Куликова, Т. Гас- 
ман, В. Толчинської, Л. Басен
ко. Це завдяки їх наполегливій 
праці і досягнуто тих успіхів, 
про які йшлося.

Та чим вищі результати, тим 
помітніші протиріччя між по
казниками і умовами, в яких 
вони досягнуті. Мова йде про 
створення спеціалізованої ба
зи, яка б відповідала сьогод
нішнім вимогам. Ця проблема 
ось уже кілька років хвилює 
федерацію спертивної гімнас
тики області.

Без спеціалізованого залу, 
поролонових ям, підвісних 
лонж, стаціонарних тренаже
рів, встановлених у підлозі ба
тутів, без послуг кінофотола
бораторії сьогодні не можливо 
добитися хороших результатів. 
А для досягнення їх у спор
тивній гімнастиці треба не ли
ше за короткий час оволодіти 
складними гімнастичними впра
вами на рівні світових стандар
тів, а й творити самим, шукати 

Без належ- 
важко. 
залу і

нове, оригінальне, 
них умов зробити це 
Без спеціалізованого __ ,
стаціонарно встановленими сна
рядами прогрес спортивної
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XДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
♦

П. fie зіпака
НІ, друже МІЙ.
Нема шляхів готових, 
Щоб мудрість на землі 

улаштувать.,.

Пошуки цих шляхів, знахідки 
7х ціною страждань і смертей 
!—• ось головний мотив траге
дії Івана Кочерги «Ярослав 
Мудрий, якою відкрив гастро
лі в Кіровограді прославлений 
мистецький колектив — Київ
ський державний ордена Лені
на академічний український 
драматичний театр імені Фран
ка.

Вілегранне каміння кладе 
зодчий у фундамент чудодив- 
ного храму. На стретінні люд
ських долей зводиться держа
ва. Важко бути архітектором, 
побачити в уяві майбутню бу
дівлю. Ще важче людині, яка 
Звалила на плечі всі людські 
сподівання, наміри і мрії. Зва
лила, щоб звести у височінь ве
лику міцну Русь.

Русь в XI столітті — то назвл 
швидше збірна. Немає ще Русі. Є 
Київ, є Новгород, є Галич. А щоб 
розкинулась вона єдиною від золо- 
тошоломого Києва до моря Варязь
кого, потрібен моноліт людських 
устремлінь. Згуртування їх київ
ським князем Ярославом — є го
ловною колізією трагедії.

Страшне доріг таємних 
перехрестя,

Коли не знаєш, путь який 
обрать. — 

говорить Ярослав. І хоча шлях 
князь давно визначив, все одно не
легкий він, важкий постійними 
сумнівами І болями. Бо лежить 
путь до міцної, єдиної Русі через 
людські душі,

Ярослав. Людина, що покли
кана улаштувати правду на 
землі руській, із своїми сумні
вами, муками, людина високих 
злетів і устремлінь — таким 
постає перед нами голозний 
герой у виконанні народного 
артиста СРСР Аркаді я Гашин- 
еького.

Великий князь київський — 
правитель цілеспрямований і 
грізний. Ні, немає в його розу
мі вагань щодо обраного кур
су. «Раніш закон, а потім бла
годать» — стверджує Ярослав. 
І дійсно, коли вирішується до
ля держави, коли в далекому 
Новгороді недруги прядуть 
змову, коли на Київ сунуть пе
ченіги князь вирішує — «дія
ти І»-

А що, коли справи дрібніші, але 
НС менш важливі? Розбінник-варяг, 
посягаючись на дівочість, вбиває 
киянина. Князівський закон велить: 

, око за око! Та чи варто проливати 
Г',ще людську кров, лиш сліпо під

коряючись закону? А поруч жаліс
лива донька просить — не вбивай! 
І батько вбитого прощає вбивцю. У 
вершителя доль людських перема
гає людина. Але вбивця — варяг, 
пірат без честі і совісті. Київський 
муляр Журейко, захищаючи кохану 
Милушу, вражає Турвальда (ар
тист М. Задніпровський). Гнівний 
Ярослав ладен знову піти на жор
стокість. Оця внутрішня боротьба 
Ярослава-людиви і Ярослава-князя 
насичує його образ високим драма
тизмом.

Великий князь київський — 
політик мудрий і далекогляд
ний.

Ти, каменщик,
Коли будуєш церкву.

Один лиш бачиш кут.
Я ж бачу церкву всю, — 

заявляє Ярослав.
Лише при підтримці народу 

Ярослав сильний, лиш разом з 
ним він мудрий. Ось тому ки
ївський князь, син норвезького 
ярла і слав’янки-рабині, найви
щим благом вважає оту крап
лину народної крові, що тече 
а його жилах. Народ для Ярос
лава — це і вищий суддя, і 
щирий друг.

Так, помилки робив я неминучі, 
І сто разів зривався з кручі, 
Та виручав мене народ — 

гордо промовляє він.
Простий люд в п’єсі — то не 

безмовний фон. Грізний в не
нависті, рішучий в діях, пал
кий патріот, що нехтує особис
тою безпекою і розкішним 
життям при князівському дворі 
заради спокою і щастя держа
ви — таким постає каменщикРУСЬ-ПОНАДУСЕ
Журейко у виконанні заслуже
ного артиста УРСР В. П. Цимба
ліста, проста, але готова на са
мопожертву Милуша (артист
ка В. Тесля), розсудливий, 
здатний правильно оцінити кня
зівські дії Людомир (артист 
С. Олексієнко) —- ось сила і 
основа, на яку спирається муд
рість Ярослава.

Єлизавета — дочка князівська. 
Проте це — дитя народу, бо така 
щира, така чиста вона в своїх на
півдитячих прагненнях зробити всіх 
щасливими. Трагедію дівчини, зму
шеної покинути улюблений Київ 
заради ного блага вдалось талано
вито передати заслуженій артистці 
УРСР В. Плотннковій.

Трагічну постать новгородського 
князівича, художника Микити ство
рив на сцені заслужений артист 
УРСР С. Олексснко. Трагедія цієї 
людини — це напружений внутріш
ній конфлікт між почуттям обов’яз
ку помсти І голосом совісті. Новго
родського князя Коснятнна, бать
ки Микити, Ярослав кинув до 
в’язниці, потім стратив. Недруги 
Києва нашіптують князівичу про 
помсті', її вимагає серце... «Але чи 
варто мстити Ярославу, коли будує 
він державу?» — карається в сум
нівах Добрннич.

У вирішальну хвилину людського 
буття знайшов своє місце Микита. 
Пеоте серпе не простило кривду 
Ярослава, і герой гине в болісній 
роздвоєності, гине, захищаючи від 
ворогів Київ і не зажадавши вод
ночас підняти Новгород йому на 
допомогу.

Протиріччя великої бороть
би народжують чимало склад
них характерів. Така Інгігерда,

шнін — вихованці цієї шко
ли. Але ця школа немає своєї 
власної бази, вже протягом ба
гатьох років мандрує по арен- 
дованих залах, які їй надають
ся в залежності від випадку. 
Там працюють чудові спеціа
лісти В. Гіідхомутний та В. Ку
ликов, однак, відсутність доб
рих умов негативно познача
ється на їх роботі; Ось чому 
питання знаходяться в центрі 
уваги обласної федерації.

Не кращі умови для трену
вань у гімнастів Світлозодська, 
Знам'янки, Бобринця, Ново- 
миргорода... Не дивно, що з 
кіровоградцями і олександрій- 
цями суперничати на рівних 
представники інших районів не 
в змозі. Тут говорити ані про 
масовість, ані про майстер
ність не доводиться.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Нам видається, що стаття М. Й. Гасмана 
дещо виходить за межі розповіді про успіхи наших земляків-гім- 
настів. Вона позначається цікавими роздумами про перспективи 
та шляхи розвитку цього виду спорту на Кіровоградшині, про пи
тання, що їх має вирішити федерація. Але^ж мало сказано про 
кадри, «білі плями» на гімнастичній карті ооласіі, гак би мовити, 
про деталі — розвиток цього спорту краси і мужності в окремих 
районах, сільській місцевості.

У зв’язку з цим, хотілося б почути думку комсомольських та 
працівників обласного, міських, районних комітетів по фізкультурі 
і спорту; інструкторів виробничої гімнастики, тренерів, самих гім
настів, наших читачів. ,

Запрошуємо всіх до розмови на цю важливу тему.

(Далі буде).

т. в. о. редактора А. КРЯІБНКО.

дружина Ярослава (цей образ 
тонко створений на сцені на
родною артисткою СРСР О. Ку- 
сенко). В її жилах тече кров 
варязьких витязів, і ні на хви
лину Інгігерда не забуває про 
це. Хтозна, може якась не
значна образа гоноровитої 
княгині була першим приво
дом до відкритого конфлікту, 
до змови проти Ярослава. Зго-

(Продовження. Початок в газетах за 18, 23,25, 27, ЗО травня 
та 1, 3, 6, 8 червня).

дом, втративши дочку, княгиня 
розуміє хибність своєї поведін
ки, пізнає велич Ярославову.

Глядач, звичайно, не бачить 
плину чотирьох років перебу
вання княгині в монастирі, але 
О. Кусенко досить психологіч
но приводить його до думки 
про те, що зміни переконань 
стались не відразу, що монас
тирські літа повнились боліс
ними роздумами, сумнівами і 
душевними муками.

Інгігерда стає вірною князів
ською жоною. Здається, іще 
мить і на сцені постане роман
тичний, але трохи неправдопо
дібний образ російської княги
ні, охоронниці ^домашнього 
вогнища ратного богатиря. Але 
чимось О. Кусенко дає зрозу
міти, що, незважаючи на поз- 
не визнання своєї неправди, нз 
розуміння необхідності вірнос
ті князю-мужу, Інгігерда десь 
в глибині душі залишається 
гордою і величавою норвезь
кою королівною. Те «щось» 
наповнює її образ особливою 
реальністю і правдивістю.

В «Ярославі Мудрому» виведено 
чимало цікавих і самобутніх героїв. 
Розважливий, сповнений ученої 
мудрості монах Снлівсстр (артист 
В. Гончаров), безстрашний завойов
ник, по-варг.зькому нахабний, ало 
лицарська чесний Гаральд, витязь 
норвезький (П. Морозенко), віддана 
коханому рабиня Джема. її роль 
непогано виконує Т. Горчннська, 
хоча їй можна закинути докір про 
зайвий артистизм. Окремо хочеться 
сказати про дуже колоритний і гу
мористичний образ монаха-перепп- 
сувача Свічкогаса (заслужений ар
тист УРСР М. Шутько). Його по
яву на сцені завжди супроводить 
веселе пожвавлення в залі, часом 
щирий сміх. Свічкогас неначе увіб
рав в себе селянську хитринку, на
родний гумор і, в той же час, без
посередню ліричність.

Єлисаветградські робітники вітали постаногу Радянського уряду, 
про мобілізацію у зв’язку з загрозою денікінських військ та ін
ших банд. На своїх зборах від 1 липня 1919 року вони ухвалили 
таку резолюцію: «Негайно з’явитися всім на збірний пункт для 
вступу в ряди Червоної Армії».

В січні 1920 року частини Червоної Армії з допомогою місце
вих партизанських загонів звільнили Єлисаветград від денікін
ських військ, з 1-го лютого в місті остаточно установилася Ра
дянська влада.

Всі комуністи, що залишилися в Єлисаветграді, об'єднувалися в 
комуністичний батальйон і жили в казармах, разом з іншими ро
бітничими загонами, відбиваючи різні контрреволюційні банди, що 
появлялися аж до початку 1921 року.

Незважаючи нз складність обстановки, уже в лютому 1920 року відно
вилася в місті робота радянських установ, партійної і комсомольської ор
ганізацій та профспілок.

У квітні 1920 року було націоналізоване найбільше в місті підприєм
ство — завод Ельворті. Керівництво заводом перейшло до рук справжніх 
його господарів — робітників. Робітниче заводоуправління очолив слюсар 
І. А. Добровольськнй.

До жовтня того ж року було' завершено націоналізацію всіх промисло
вих і торговельних установ міста.

Громадянська війна завершилася перемогою трудящих над бур
жуями та поміщиками. Починалася епоха великого будівництва.

6. ПЕРШІ ТРУДОВІ ЗДОБУТКИ

Як тільки замовкли гармати і стихли кулеметні черги на фронтах 
громадянської війни, радянський народ приступив до відбудови 
зруйнованого господарства. Важчий то був час. Треба було пере
бороти залишки війни — голод, розруху, нестатки.

Тяжку спадщину залишила війна й на колишньому заводі Ель- 
ворті, що в 1922 році дістав нову назву «Червона з:рка». Цехи 
мовчали, під дахами корпусів безпечно гніздилися горобці, пусту
вала заводська рампа.

Події, про які розповідаєть
ся в трагедії, мали місце в 30-х 
роках XI століття. Проте гля
дач аж ніяк не сприймає
«Ярослава Мудрого» 
важально-історичну» 
де часом екзотичне 
героїв пробуджує 
цікавість. Колектив

як «роз- 
виставу, 
вбрання 

найбільшу 
театру на 

чолі з постановщиком заслуже
ним діячем мистецтв УРСР 
Б. Мешкісом зумів створити

id 1925 г.

ВУШАНКА

’ ««ВЦ, аМТМйСП » RWV.Wæ rswiwry »

шгйлз’».'»« treasure яш

На фото: Грамота з сільськогосподарської виставки, якої удостоєнні} 
завод «Червона зірка» в 1923 році.

виставу високого громадян
ського звучання, в якій від
стань у дев’ять століть між су
часністю і часом Ярослава не 
заважає розуміти велич тих 
днів та хвилюватись героїччіс- 
тю характерів. Зв'язок з сучас
ністю підкреслюється у виставі 
ще однією вдалою режисер
ською знахідкою — показом 
під час антрактів праці рес
тавраторів у Софії Киїзській.

М. ВІДЕНКО.

І все ж, є у нас в області 
відмінні спеціалісти, склалися 
певні традиції, і можна впев
нено сказати, сьогодні вже ви
мальовуються штрихи нашої 
кіровоградської гімнастичної 
школи. Якщо для роботи бу
дуть створені відповідні умо
ви, наші фахівці зможуть го
тувати гімнастів більш високої 
кваліфікації, ніж майстри спор- 
ту’

Ось ті питання і турбують 
сьогодні обласну федерацію. 
І хочеться вірити, що най
ближчим часом усі вони знай
дуть своє позитивне рішення.

М. ГЛСМАН.
голова обласної федерації 
спортивної гімнастики,стар
ший тренер збірної коман
ди області.

Сотні робітників не повернулися на завод. Жертвами білогвар
дійського терору стали Іван Компанієць, Василь Белов, Іван Гон
чаренко, Федір Джуган, Костянтин Доиенко, Григорій Нетозка- 
ний, Тимофій Поліщук, Микола Теоещенко, брати Кузьма і Пилип 
Тимофієви та ін. Багато машинобудівників, рятуючись від голоду, 
пішли з міста в село.

На підприємстві залишилися кращі відбірні кадрові робітники. їх стано
вище було не з легких. Вони заробляли .від 2 до 5 мільйонів, а коробка сір
ників у спекулянтів коштувала мільйон карбованців. ІЦоб дістати н і ріпіку 
шматок хліба, доводилося-виготовляти ріїного роду дрібні вироби — за
пальнички, сковорідки тощо.

В місті точилася гостра класова боротьба. Вороги намагалися зірвати 
налагодження економічного життя. Більшість населення голодувала," но 
місту бродили цілі юрби безпритульних дітей, на біржі прані було за
реєстровано 5447 чоловік безробітних. . .,

Але ніщо не могло вбити віри в нове жиггп, в торжество соціальну.
Провідниками ленінських ідей перетворення світу були комуністи, завод

ський партійний осередок, відновлений ще п грудні 1920 року. В керівно 
ядро заводського партійного колективу входили тоді комуністи М. Бірюкоп, 
М. Дичков, Г. Журбннський і інші.

Під керівництвом партійного осеоодку черізонозорівці уже в 
перші роки мирної праці вписали в історію свого заведу нові чу
дові сторінки.

Відбудова заводу йшла успішно. І цо радувало трудящих, до
давало їм сил і завзяття. Та ось долетіла тривожна звістка: Воло
димир Ілліч тяжко зах-тооів. Серце кожного червочозорівця було 
сповнене безмежної любові ДО СВОГО вчителя. Як І Dei трудящі, 
робітники з хвилюванням стежили за повідомленням про стан 
здоров’я рідного вождя. А в день гролегаоського свята 1 Травня 
1923 року, зібравшись разом із селянами, що прибули на зззод, 
червонозорівщ надіслали лист Радчзркому СРСР, у якому запев
нили, що й надалі зміцнюватимуть ленінську змичку робітників і 
селян. Разом з найкращими побажаннями Іллічу вони вислз-зили 
свою любов і щиру турботу про йо"о здоров’я. «Ми шлемо при
віт дорогому вождеві Володимиру Іллічу Леніну, — писали по
ни, — і бажаємо якнайшвидшого одужання, а також бачити знову 
товариша Леніна коло керма радянського корабля і вносимо про
позицію, щоб Ленін не приступав до роботи до свого цілковитого 
видужання».

Морозного ранку 22 січня 1924 року до єлпсапетірадськнх робітників на
дійшла сумна звістка: перестало битися серце дорогою Ілліча. Як блискав- 
ка пронеслася вона по всіх цехах «Червоної зірки». Тривожно й протяжно 
загули гудки. Один за одним зупинялися мотори, токарні та лісо-ііи і ні 
верстати, гасли горна, перестали рухатись крани. Все завмерло Неї їм - 
ний сум обійняв пролетарські серця, * 1 пшимов

гімнастики у нашому^місті не
можливий. Отже, база — пер
ша і основна проблема. А дру
га —- об’єднання (в організа

ційному і методичному плані) 
зусиль спеціалістів нашої об
ласті. Бажано створити єдиний 
центр. Та вирішити це питання 
можливо лише при наявності 
спеціалізованої бази.

І третє — проблема розвит
ку чоловічої гімнастики на Кі- 
ровоградщині. Вона у нас у 
критичному стані. Як приклад, 
наведу факт: протягом року в 
Кіровоградській ДЮСШ № 1 
не функціонують відділення 
Юнаків — відсутні тренери.

Справа в тім, що підготува
ти кваліфікованого гімнаста 
значно важче, ніж гімнастку. 
Більшість фахівців намагають
ся працювати з жіночим кон
тингентом. Тренери швидше 
бачать результати своєї робо
ти. Але основне У тому,. що 
диспропорція між необхідни
ми умовами і наявними, в яких 
проходять тренування, ух чоло
вічій гімнастиці ще більше, 

~к<ж у жіночій.
Візьмемо для прикладу Олек

сандрійську ДЮСШ. Як кузчя 
висококваліфікованих гімнас- 
їів-юнаків вона відома за ме
жами нашої області. В. Фурлет, 
М. Кричун, В. Мисюра, Ю. Кле-

О 10-П годині ранку всі чсрвонозорівці в робітничих спецівках з повно- м и.XX тр«»р«ой м«рш, ,’х
тяпілті^ послали телегоаму сім’ї Ілліча І всьому проле
таріатові, в якій висловили г.інооку скорботу з приводу тяжкої втрати.

У день похорону В. І. Леніна робітники заводу провели траур
ний мітинг, За всю історію жодна подія не збирала п Єлисазет- 
граді стільки людей, w смерть безмежно дорогого всім вождя. 
Вони заповнили найбільшу в місті площу, що називалася тоді 
Червоною (нині парк >мені В. І. Ленічз).

На мітингу робітники твердо поклялися, що вони віддадуть vci 
сили на успішне завершення відбудови народного господар-Ла 
Країни Рад на виконання всіх заповітів В. І. Леніна ’ "



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“----- -----------------------—----- 13 ч'ервня 13*2 ропи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
МЕХАНІКО-МЕТАЛУРПЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення на базі 8 класів на перший 
курс з таких спеціальностей:

пиловиловлювання і очищення промислових і вен
тиляційних газів;

монтаж і ремонт промислового обладнання; 
технологія вторинних металів;
дротове, калібрувальне і канатне виробництво; 
обладнання коксохімічних заводів;
технологія коксохімічного виробництва; 
аналітична хімія.
На заочне відділення на базі 10 класів приймаю

ться на спеціальності:
монтаж і ремонт промислового обладнання; 
дротове, калібрувальне і канатне виробництво; 
обладнання коксохімічних заводів.
Абітурієнти складають такі екзамени: з російської 

або української мови і літератури (твір), математики 
(усно).

Вступники, які мають середню освіту, і вступають 
на металургійні та коксохімічні спеціальності, скла
дають екзамени з російської мови і літератури 
(твір), хімії (усно).

Прийом заяв на денне відділення на базі 8 кла
сів з 1 червня по 31 липня, не базі середньої школи 
з 1 червня по 15 серпня. На вечірнє відділення з 
5 травня по 5 серпня. На заочне відділення з 3 трав
ня по 10 серпня.

Вступні екзамени проводяться на денне відділен
ня з 1 по 20 серпня. На вечірнє відділення з 1 по 
10 червня, зі по Ю липня, з 7 по 12 серпня. На 
заочне відділення з 10 по 20 червня, з Ю по 20 
липня, з 10 по 20 серпня.

Особи, які закінчили середню школу з похваль
ною грамотою, а також нагороджені по закінченні 
середньої школи золотими і срібними медалями. 
Офіцери, прапорщики і мічмани Збройних Сил 
СРСР, звільнені з військової служби в запас, прий
маються без екзаменів.

Всі учні забезпечуються гуртожитком. Стипен
дія — 37 карбованців, для відмінників — 46. В тех
нікумі працюють підготовчі курси, на яких' заняття 
починаються 25 червня.

Адреса училища: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрс- 
вв Набережна, 1-6, телефон 41-31-49.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1073 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, малярів, теслярів, плиточників-лицю- 

вальників-мозаїстів — строк навчання 1 рік;
маляріз-штукатурів, стопярів-геслярів —- сгрокна- 

вчання 2 роки.
.Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 

віком від 15 до 19 років з освітою за 8, 9, І0 кла
сів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробни
чій практиці. Час навчання в учиг.ищі зараховується 
в загальний трудовий стаж.

Випускники мають право вступу до вищих І серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАДГОСП-ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1572—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

на стаціонарний відділ по спеціальності «зоотех
нія» і «ветеринарія» та на заочний відділ по спеці
альності «зоотехнія».

На перший курс стаціонарного і заочного відді
лень приймаються особи, що закінчили 7, 8, 9 класів.

На третій курс заочного зоотехнічного відділення 
приймаються особи, що мають атестат зрілості.

Строк навчання на стаціонарному відділенні 3 ро
ки 6 місяців на базі середньої школи.

Заяви приймаються:
на стаціонар на базі неповної середньої з 1 черв

ня по 1 серпня, на базі середньої школи з 1 червня 
по 15 серпня.

На заочний відділ з 1 червня по 1 грудня 1972 
року.

До заяви слід додати такі документи: свідоцтво 
(атестат) в оригіналі чи свідоцтво про перехід у 
10—11 класи середньої школи, 3 фотокартки (3X4), 
виписку з трудової книжки, а для колгоспників —

Випускники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при повно
му державному забезпеченні.

При училищі 6 вечірня школо.
Для вступу треба подати або надіслати заяву з 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (орні і- 
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінзл), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, фер
ма № 286, шість фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року. 
Початок навчання 1 вересня 1972 року.
Адреса училища; м. Кіровоград, вул, Леніна, 19, 

вхід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-34.
ДИРЕКЦІЯ.

виписку з колгоспної книжки, довідку про стан здо- 
ров’я (форма № 286),

Вступні екзамени: на стаціонарному еідділі з 1 по 
20 серпня 1972 року. На заочному відділі з 21 
серпня по 20 грудня.

Екзамени з таких предметів: на перший курс з 
української або російської мови (диктант), з мате
матики (усно); на 3-й курс заочного з української 
або російської мови і літератури (твір), з хімії 
(усно).

Учні стаціонарного відділення забезпечуються 
стипендією та гуртожитком на загальних підставах»

В училищі е їдальня. Для підготовки до вступних 
екзаменів організовано платні підготовчі курси. Кур
си працюють з 15 липня 1972 року.

Адреса училища: м, Олександрія, вул, Діброви, 
85, радгосп-технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на денне відділення на базі 8 класів з таких спе

ціальностей:
електрообладнання промислових підприємств і 

установок (строк навчання 3 роки 6 місяців);
прокатне виробництво (строк навчання 3 роки

• 10 місяців);
ливарне виробництво (строк навчання 3 роки, 

10 місяців);
електрометалургія сталі та феросплавів (строк 

навчання 3 роки 10 місяців);
інструментальне виробництво (строк навчання 

З роки 6 місяців).
Вступники на перший курс складають вступні екза

мени з таких предметів: російська або українська 
мова на вибір вступника (письмово — диктант), ма
тематики (усно).

Учні, які закінчили 8 класів з похвальною грамо
тою, зараховуються до технікуму без екзаменів.

Прийом заяв з 1 червня по 31 липня 1972 року. 
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

« Зараховані в технікум забезпечуються гуртожит
ком, стипендією.

Адреса училища: Дніпропетровська обл., м. Ніко
поль, вул. Антипова, 5, металургійний технікум. 

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ Яг 9
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з спеціальностей:
швеї-мотористки — строк навчання 1 рік, прий

маються юнаки та дівчата з освітою 10 класів;
кравці, жіночого і дитячого верхнього одягу —- 

строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та дів
чата з освітою 10 класів;

кравці чоловічого та дитячого верхнього одягу — 
строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та дів
чата з освітою 10 класів;

кравці верхнього одягу — строк навчання 2 роки, 
приймаються юнаки та дівчата з освітою 8 класів;

перукарі широкого профілю — строк навчання 
1,5 року, приймаються юнаки та дівчата з освітою 
10 класів;

пошивники взуття — приймаються юнаки та дівча
та з освітою 8 класів, строк навчання 2 роки.

До училища приймаються юнаки та дівчата віком 
14,5—20 років. Учням виплачується стипендія розмі
ром 18 карбованців, відмінникам навчання — підви
щена — 22 крб. 50 коп. Під час виробничої практи
ки до стипендії доплачується 33 проценти від зароб
леної суми.

Учні мають можливість відвідувати загальноосвіт
ню школу робітничої молоді.

Прийом учнів на навчання строком 1 рік, для ро
боти по закінченні училища на Кіровоградській 
швейній фабриці, проводиться з числа міської молоді 
без направлень, або за направленням шкіл і фаб
рики.

Прийом учнів на навчання строком 2 роки, для 
роботи по закінченні училища в районних побутових 
комбінатах області, проводиться з числа міської та 
сільської молоді за направленням райпобуткомбіна- 
тів, міських побутових комбінатів та фабрики «Інд
пошиття».

Училище гуртожитком не забезпечує.
Початок занять з 1 вересня 1972 року. Прийом 

документів з 15 червня.
Вступники повинні подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, направлення районного побуто
вого комбінату, автобіографію, свідоцтво про на
родження, паспорт, свідоцтво (атестат) про освіту, 
довідку з місця проживання, характеристику зі шко
ли чи підприємства, 4 фотокартки розміром 3X4, 
медичну довідку № 286 з зазначенням профілак
тичних прищеплень.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79, 
приймальна комісія.

ДИРЕКЦІЯ. і

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 14 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Дліі школирів. 
« Піонерів на марші». (Волго
град). 10.15 — Кольорове те
лебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Всього три 
тижні». І сепія. (М). 11.20 — 
Î Комуніст і час». (Рига).

1.Е0 — «Цирк на екран!». 
ХМ). 12.20 — Новини. (М). 15.55 
у- «Екскурсія в заповідник». 
Хм). 16.20 — Для школирів.
Концерт. (М). 17.00 — «Поег,

замріяний філософ до давніх 
правнуків іде...». (К). 17.30 — 
Мультфільм «Будинок у лі
сі». (К). 18.00 — Иа допомогу 
школі. «Основні завдання роз
витку народного господарст
ва України в дев’ятій п’яти
річці». (К). 18.30 — «Увага!
Досвід!». (Кіровоград). 19.00
— До 100-річчя з дня народ
ження Л. В. Собінова. В пе
рерві — програма «Час», (М). 
22.00 — Інтербачення. Чем
піонат Європи з футбола. Пів
фінал. Збірна СРСР — збірна 
Угорщини. (Бельгія). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Новини. (М). 18.10 — «В
сім’ї єдиній». До 50-річчя ут
ворення СРСР. (М). 19.00 —
інформаційна програма «Віс
ті». <К). 19.30 — «Адреса
дружби». (Дніпропетровськ). 
20.00 •— «Молоді голоси».
(Концерт-нарис). (Львів). 20.45

аЙМИЦ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, К1рово-рад-50, вуя, Луначерського, 36,
Тедесронн: відповідального сеисетар» та відділу ном« 

сомольсьнегс життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу янегів 8 масової роботи та інших відділів — 2*45-36.

БК 04167« Індекс 61197s

— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Тележурнал «Старт». 
(К). 22.15 — «Екран молодих». 
(К). 23.50 — Вечірні новини. 
(К).

ЧЕТВЕР, 15 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.35 — По
вний. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Руки золоті». (Київ на 
Москву). 10.15 — Кольорове
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Всього три 
тижні». 1) серія. (ЛІ). 11.20 — 
«Поезія». У нас в гостях пое
теса Л. Васильєва. (М). 11.40
— «Командири виробництва».
(М). 12.10 — «Цей цирульник 
із Севільї». За оперою Россіні 
«Севільський цирульник». (М). 
13.20 — Повнив, (ЛІ). 17.00 — 
«За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС». Тележурнал 
«Прогрес». (К). 17.45 — «Бать
ківська рада». (К). 18.00 —
Для дітей. «Колумби*. (Кіро
воград на республіканське те-

лсбачення). 18.30 — «Змага
ються юні ватерполісти». (К). 
19.00 — До Дня медичного 
працівника. (Кіровоград). 19.10
— Телефільм. (Кіровоград). 
19.20 — На запитання теле
глядачів відповідає політичний 
оглядач газети «Правда» 
Ю. Жуков. (М). 19.50 — М. Ан
чаров «День за днем». Теле
спектакль. Розділ 8. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Фільм-спектакль «Безталан
на». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Чуття єди
ної родини». (Одеса). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Концерт артистів Мос
ковського театру оперети. (М). 
22.15 — Кольорове телебачен
ня. В ефірі «ЛІолодість». (ЛІ). 
♦3.00 ■— Новини, (ЛІ).

•МОЛОДОЙ КОММУНАР»4 орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград,

Друкарня Їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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КОМПАНІЇВСЬКИЙ
ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з спеціальності — ветеринарний фельдшер. Крім 
цього учні технікуму набувають додаткову професію 
техніків штучного осіменіння сільськогосподарських 
тварин та шоферів-аматорів.

На перший курс приймаються громадяни віком 
до ЗО років з освітою 8—9 класів.

Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Вступники складають такі вступні 

українська (російська) мова (диктант), 
(усно).

Заяви приймаються з 1 червня по 31 
року.

Вступні екзамени проводяться з 1 по

екзамени: 
математико

липня 1972

20 серпня. 
Початок невчення 1 вересня. Гуртожитком і сти

пендією учні забезпечуються на загальних підставах, 
л«-??чаток нввчання на підготовчих курсах 15 липня 
1972 року.

район^Са Комланіївка, Компаніївсьнего •

ДИРЕКЦІЯ.
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