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»БОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ 
ОМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 вересня в Омську відбулися збо
ри партійно-господарського активу 
області. Вони обговорили питання 
про хід соціалістичного змагання по 
виконанню народно-господарського 
плану 1972 року.

Тепло зустрінутий присутніми з 
промовою виступив Генеральний сек
ретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв.

На зборах виступили перший сек
ретар Омського обкому КПРС тов. 
С. Й. Манякін, секретарі міськкому і

райкомів партії, керівники промисло
вих і сільськогосподарських підпри
ємств, передовики виробництва.

Збори активу запевнили ленінський 
Центральний Комітет КПРС і Політ- 
бюро ЦК КПРС, що комуністи, всі 
трудящі Омської області ще тісніше 
згуртують свої ряди навколо Кому
ністичної партії Радянського Союзу, 
виявлять високу організованість у 
боротьбі за практичне здійснення рі
шень XXIV з’їзду КПРС.

2 вересня тов. Л. І. Брежнєв відбув 
з Омська в Алма-Ату. На аеродромі 
його проводжали перший секретар 
Омського обкому КПРС тов. С. И. 
Манякін, голова виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих тов. К. М. 
Голиков, командуючий військами Си
бірського військового округу генерал- 
полковник М. Г. Хомуло, члени бюро 
обкому партії, члени облвиконкому, 
керівники обласних, міських і район-• 
них організацій.

(ТАРС).

РОСТИТИ ПАТРІОТІВ
ПЛЕНУМ ОБКОМУ

2 вересня відбувся пленум Кіровоградського обкому ЛКСМУ.
Пленум розглянув питання про виконання комсомольськими ор

ганізаціями області завдань патріотичного та інтернаціонального ви
ховання молоді.

З доповіддю виступив перший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. 
ГАЙДАМАКА.

В обговореному питанні пленум прийняв відповідну постанову.
У роботі пленуму взяв участь і виступив з. промовою секретар 

обкому КП України Л. Г. КРАВЧЕНКО.

— На заклик партії ознаменува
ти 50-річчя утворення СРСР нози- 
ми досягненнями на всіх ділянках- 
комуністичного будівництва, — 
говорить М. Г. Гайдамака, — тру
дівники нашої області, в складі 
яких 100-тисячний загін комсо
мольців, відповідають звершен
ням великих трудових справ. 
Клич робітничої молоді шахтар
ської Олександрії, передовиків 
змагання «П’ятирічку — за чоти
ри роки!» підхопили сотні моло
діжних колективів. Комсомольсь
ко-молодіжна бригада слюсарів- 
складальників Світловодського ви
робничого об'єднання «Дніпро- 
енергобудіндустрія» Володимира 
Семенова своє зобов'язання, взя
те на честь ювілею СРСР, вико
нала 28 липня і сьогодні працює 
в рахунок березня 1973 року.

Молоді механізатори з бригади 
Анатолія Харкавого з колгоспу 
імені Ульянова Ульяновського ра
йону скосили цього літа близько 
1300 гектарів зернових, намоло
тивши 48659 центнерів хліба.

І це вже стало законом: патрі
отом може зватись тільки та лю
дина, що віддає максимум сил і 
ініціативи на зміцнення могутності 
Батьківщини, людина, яка приймає 
до серця проблеми, що стоять 
перед країною, людина, яка тися
чами вуз зв'язана з життям свого 
суспільства, живе його минулим, 
сучасним і прийдешнім.

І коли говорити про минуле, то 
нам є чим пишатись, і пам’ять 
сьогоднішніх комсомольців свято 
зберігає славні революційні, бо
йові і трудові традиції нашої хлі
боробської землі.

Ім'я соратника Щорса Василя 
Боженка і уславленого воїна Мар
ка Мокряка, похованого біля 
Кремлівської стіни в Москві, ім'я 
Архипа Маніти і Анатолія Комара, 
що повторили подвиг Олександра 
Матросова, ім'я одного з захисни

ків дзоту № 11 під Севастополем 
Олексія Калюжного і Олексія 
Єгорова, чиє ім’я носить орден 
ЧССР, імена 139 уродженців об
ласті, удостоєних звання Героя 
Радянського Союзу —■_ їх знають і 
пам'ятають вдячні нащадки.

Тут, на Кіровоградщині, роз
квітнув талант народного умільця, 
невтомного хлібодара двічі Героя 
Соціалістичної Праці Олександра 
Васильовича Гіталова, доброзич
ливого і вимогливого наставника 
нашої молоді. Саме до молоді 
звернута його «Дума про хліб», 
яку обговорює зараз вся країна. 
Це роздуми про те, що наша мо
лодь має цінувати все створене 
людським розумом і руками, бе
регти багатство і примножувати 
його своїми молодими силами і 
вмінням.
ГГ ИСЯЧАААИ стежок йдуть сього- 

дні молоді патріоти — учас
ники походів по місцях револю
ційної, бойової та трудової сла
ви радянського народу. Ми ще і 
ще раз констатуємо, що Всесоюз
ний похід «Шляхами слави бать
ків», як одна з головних форм 
патріотичного виховання молоді 
•— став масовим патріотичним ру
хом.

ЛКСМУ
Якщо звернутися до статистики 

— то за час проведення походів 
в області створено 837 музеїв, 
кімнат, куточків бойової слави, 
побудовано 127 пам’ятників, обе
лісків, відшукано більше 600 ра
ніш невідомих імен загиблих во
їнів.

Похід «Шляхами слави батьків» 
добре проводиться у місті Олек
сандрії, Світловодську, Новоар- 
хангельському, Онуфріївському, 
Бобринецькому, Гайзоронському 
районах області.

Урочисто і цікаво проходять в 
багатьох піонерських і комсо
мольських організаціях Тижні 
пам’яті героїв. В усіх середніх і 
восьмирічних школах Гзйворон- 
ського району в ці дні відбуваю
ться уроки мужності, на які за
прошуються ветерани минулої 
війни.

Імена Героїв Радянського Сою
зу, що полягли смертю хоробрих, 
оживають у списках класних жур
налів, виробничих бригадах. Так, 
бригада комуністичної праці Ген- 
надія Брайловського з ковальсь
ко-пресового цеху заводу «Черво
на зірка» занесла в списки ім’я 
Героя Радянського Союзу Сергія 
Тюленіна, а зароблені кошти пе
рераховує у фонд солідарності.

Герої навічно занесені до спис
ків міських, районних, комсомоль
ських організацій. їх імена носять 
вулиці, піонерські дружини і заго
ни. В Ульяновському, Бобринець
кому, Маловисківському, Олек
сандрійському та інших районах

ця фото: перший секретар об
кому ЛКСМУ М. Г, Гайдамака 
вручає перехідний прапор Чор
номорського Флоту Світловод- 
ській міській комсомольській 
організації,

Фото В. КОВПАКА.
и

(Закінчення на 2-й стор.).

Штрихи до портрета сучасника

ТЕРНІВСЬКІ 
ДІВЧАТА

■Й X В КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ бригаді —- п'ять.

Ніна Рудь, 1 аля Михайлюк, Ганна Присяжнюк. 
Віра Рудь, Іаня Мисник. І хлопці — електрики —» 
Григорій Шостак, Петро Козіцький та Олександр 
Журавель/А в тім, як самі дівчата жартома: «Хлоп
ці — не в рахунок».

А юнаки:
— Аби ж не ми, то що б ви н робили.
Словом, гордіїв вузол, — хто потрібніший, — був 

розв’язаний мирно: робота хлопців, як і дівчат, так 
же важлива тут, на птахофермі.

Які вони різні, дівчата 1 І разом з тим—схожі.-Мов
би доповнюють одна дону. Ніна й Віра — ці більш 
бойові. На роботу далеченько ходити, а восени роз- 
брякне — слизько. Спробуй-но добратися в таку 
погоду! Вони вдвох^ — до голови. Мовляв, як хочете, 
а шлях, щоб був. Сутужненько колгоспу з коштами; 
й року не минуло, коли в центрі Тернівки завнеочіли 
новий Будинок культури, школа, їдальня. Але все- 
одно віднайшлися, і, бач, зараз бруківка майже 
добудовується.

Не без їх клопот І анні виділили матеріал для но- 
вогд будинку: недавно вона вийшла заміж за ГГстра 
Присяжнюка, механізатора.

Не уявиш собі колективу н без Тетяниної й Гали
нино! ніжності, ліричності Ганни.

Часто, буває, дівчата в суботу, чи в неділю йдуть 
разом до Синюхи. Як тут гарно мріється...

— Ану. Ганно, заспівуй «Туман яром...» І поллється 
за течією далеко-далеко пісня народна. Здається, 
і зорі принишкли в смоляній дзеркальності води, щоб 
послухати. Чудово співають комсомолки. Голоси -— 
дзвіночки. Не дарма про них керівник Териівського 
народного хору говорить:

— Без дівчат і хор не хор був ои.
А то вже в роботі! Пташник, де Віра, ще не меха

нізовано, так дівчата, швиденько роздавши корми, 
до неї в підмогу. їм звичайно, простіше. Механізова
не водопостачання, роздача кормів. Вони лиш в ролі 
операторів. За якихось там 10 — 15 хвилин — і кури 
на подвір’ї одна з-перед одної дзьобають крупу 
пшеничну.

— Тричі на день ми годуємо курей, — розповіда
ють дівчата, — В раціоні — просяна, пшенична, а чи 
кукурудзяна крупа. Корм змішується також з крей
дою. Даються рибні відходи.

А поки птахи їдять, можна й відпочити. Приміщен
ня кімнати-відпочннку хоч і не нове, однак '• за
тишне, зручне. Впадає в око перехідний червоний 
вимпел «Кращому комсомольсько-молодіжному •ко
лективу району». ’ . •

— Вже більше року, як він у них, — похвалився 
секретар комсомольської організації Анатолій Пету
хов. ■ і . ~ : '■

На серпень цбоїо року дівчата добилися від свого 
поголів’я понад сто яєць на курку-несучку. А річне 
соцзобов’яз’ання — 153.

— Секретів особливих немає — розповідають. — 
Треба любити свою роботу, вболівати за нею, отоді 
й буде успіх.

На початку дівчата над книгою чимало мізкували^ 
Вподобання птахів, їх фізіологічні особливості —= 
в залежності від віку, чим годувати, щоб хвороб не 
було різних. Про все це треба знати, а інакше можна 
окільки праці змарнувати. 1 дівчата навчалися. Не
абияк. Допомагали старші, досвідченіші птахарки 
Г. 1. Журавель, К. П. Рудь.

А зараз вони і самі навчають. На весні їх запроси
ли у місцеву школу, щоб про свою професію розпо» 
віли. Мов на свято йшли дівчата. Хвилювались. Без 
прикрас — про невдачі, злети, труднощі. Розмова 
вдалась. Не в одних загорілися очі бажанням піти 
на птахоферму.

А оце під час канікул ціле літо пропрацювали Оля 
Божко, Таня Анастасій, Рая Оліфіренко, Галя Нако» 
вечна. Після школи думають поповнити комсомоль
сько-молодіжну.

... Набридла денна спека, що, було, підкралася аж 
до самої Синюхи, поквапом втікала кудись геть бере
гом за водою. Автобус відходив від Тернівки.

По-щирості, не хотілося від’їздити, а хотілося 
ще побути в тернівських дівчат. — таких різних. І 
таких схожих.

О. МІЩЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп ім. Литвинова,
Новоархангельський район.

ПЛЕНУМ долинського
РАЙКОМУ КП УКРАЇНИ

Відбувся пленум До
линського райкому КП Ук
раїни. На ньому розгляну
то питания «Про роботу 
партійних організацій ра
йону по виконанню поста
нови ЦК КПРС «Про під
готовку до 50-річчя утво
рення Союзу Радянських 
Соціалістичних Респуб
лік». З доповіддю висту
пив перший секретар рай
кому П. Л. Гідулянов.
• Пленум розглянув орга: 
пізаційпе питання. У зв’яз

ку з обранням В. І. Буль
ка головою Долинського 
райьиконкому, його звіль
нено від обов’язків друго
го секретаря РК КП Ук
раїни. Другим секретарем 
обрано В. В. Бурлачеііка, 
секретарем і членом бю
ро райкому — І. А. Су
пруна.

Б роботі пленуму взяв 
участь другий секретар 
обкому партії Д. П. Мак
сименко. ,
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•проводяться спортивні змагання 
на призи гороїв-земляків.
О СИСТЕМІ військово-патріотич- 

ного виховання важливо міс
це надається підготовці молоді 
до служби у лавах Радянської 
Армії.

В Світловодському районі, тра
диційно проводяться проводи 
юнаків в армію, з врученням ком
сомольських наказів, потім моло
дих воїнів урочисто зустрічають 
у комсомольських організаціях. 
Зараз більше 120 демобілізованих 
воїнів працюють під девізом: 
«...и в запасе остаться солдатом», 
допомагають допризовникам і 
призовникам оволодіти військо
вою справою.

На XVII обласній комсомоль
ській конференції представники 

,Чорноморського флоту вручили 
прапор, для нагородження міст»«

;

«

Но?, районної організації за успі
хи у підготовці юнаків до служби. 
Цей прапор завоювала Сзітловод- 
Ська міська комсомольська орга
нізація.

8 області набуто певний дос- 
від проведення спільно з органі
заціями ДГСААФ місячників обо- 
ронно-масозої роботи, оглядів- 
Конкурсів на кращу діяльність 
пунктів початкової військової під- 
Ґотозки, створення університетів, 
щкіл майбутнього воїна, прозо- 
Доння Днів призовника, масових 
Змагань з зійськово-технічних ви- 
Дів спорту, створення технічних 
рурткіз. Але військозс-патріотич- 
(Іе вихозання, оборонно-масоза 
робота та підготовка юнаків до 
служби у Збройних Силах СРС? 
Потребують більшої уваги з боку 
Комсомольських організацій. В 
багатьох організаціях питання вій
ськово-патріотичного виховання 
Навіть не плануються. Тут обме
жуються проведенням раз на рік 
зустрічей з ветеранами, не прохо
дить комсомольський екзамен 
З комплексу ГПО, не працюють 
технічні гуртки.

Зараз закінчується підготовка 
до нового навчального року з си
стемі політичної освіти. Більшість 
міськкомів, райкомів комсомолу, 
Первинних комсомольських органі- 

На фото; а залі засідань під час роботи пленуму,
Фото В. КОВПАКА.

зацій, чітко визначили загальноос
вітній рівень юнаків І дівчат, 

’ укомплектували гуртки і семіна-
: ри, подбали про залучення до

роботи з молоддю кращих полі
тичних наставників.

Проте зволікають з цією робо
тою в Бобринецькому, Онуфріїв- 

; ^ькому, Устинівському, Долинсь-
: кому, Новоархангельському ра

йонах, Петрівський райком пішов 
по шляху спрощення системи, ви
пустивши з поля зору початкову 
Ланку.

Далі доповідач говорить про 
роль політосвіти та лекційної про
паганди та сумісну діяльність ко- 

1| мітетів комсомолу і закладів 
|| культури у вихованні патріотизму 
|| ті інтернаціоналізму.

Цілеспрямовану роботу по пат
ріотичному вихованню ведуть 

|| комсомольці організації спільно 
І в культосвітніми закладами.

Останнім часом набувають роз-

повсюдження дні і фестивалі со
юзних республік, вечори інтерна
ціональної дружби. В Станкуванг- 
ській бібліотеці Вільшанського ра
йону, наприклад, на відкриття 
книжкової виставки: «Наші бол
гарські друзі» комсомольці за
просили Марію Іванівну Деггя- 
рьову. Вона була в’язнем конц
табору і розповіла, як 13 болгар
ських комуністів врятували їй 
життя і допомогли звільнитись.

Проте окремі КОМСОМОЛЬСЬКІ 
організації зводять масово-полі
тичну роботу до нецікавих, епізо
дичних заходів, або обмежуються 
проведенням в клубах, бібліоте
ках чисто розважальних заходів. 
За загальним зростанням свідо
мості, ідейної переконаносіі і тру
дової активності нашої мопеді ми 
не можемо не бачити і негатив
них явищ таких, як пиицтзо, хулі
ганство, безкультур'я. «Причет
ним» до цього бузають іноді І 

■ ■ ШГН ...
клуби, і комсомольські організа
ції, які пускають організацію до
звілля молоді на самоплив.
О ЕЛИКЕ значення по організа

ції вільного часу молоді, — 
підкреслює М. Г. Гайдамака, — 
має робота комсомольських орга
нізацій по проведенню нового 
комплексу ГПО.

Хоч комітети комсомолу зараз 
і провели ряд семінарів, облад
нали стенди по ГПО, віддрукува
ли листівки, все ж здача екзамену 
йде повільно. Особливо це стосу
ється, Знам’янського, Петрівсько- 
го, Добровепичкізського, Малозис- 
ківського, Устинівського, Нозго- 
родківського районів. Комітети 
комсомолу цих районів чомусь 
даремно втрачають час. На біго
ві доріжки, стадіони ще не вихо
дить комсомольський актиз. В ба
гатьох організаціях відсутній спор
тивний інвентар. Чим можна по
яснити те, що Олександрійський 
райком комсомолу прийняв свою 
постанову про проведення комсо
мольського екзамену лише через 
4 місяці.

Треба усвідомлювати, що ком
сомольський екзамен з комплек
су ГПО пройде успішно тоді, коли 
ми виконаємо його голозну особ
ливість — орієнтацію на кожного 
комсомольця, на кожну молоду 
людину.

О СЯ ДІЯЛЬНСТЬ Латиського 
комсомолу свідчить, що він 

сприйняв інтернаціоналізм і друж
бу народів як бойовий прапор.

Виконуючи постанови XXIV з'їз
ду КПРС та XVI з'їзду ВЛКСМ 
про поліпшення інтернаціональ
ного виховання підростаючого по
коління. Комітети комсомолу об
ласті значну увагу приділяють 
зміцненню дружніх зв’язків з мо
лоддю соціалістичних країн. Вжа 
протягом тривалого часу прапор 
ДКСМ Народної Республіки Бол
гарії наших побратимів з Голбу- 
хінського округу кожен рік майо
рить над кращою комсомольсь
ко - молодіжною тракторною 
бригадою.

Досвід роботи Міжнародного 
клубу механізаторів —- яскравий 
приклад ділових інтернаціональ
них зв’язків. Ці зв'язки етапи 
важливим джерелом взаємної ін
формації та забезпечення досаі» 

дом комсомольської роботи. Во
ни сприяють спразі виховання 
підростаючого покоління в Д'/сі 
високих принципів соціалістично
го інтернаціоналізму.

Виступаючи обговоренні доповіді мер- 
ший секретар Кіровоградського міськ
кому. ЛКСМУ Юрій РУДНЄВ підкрес
лив, шо комсомольські організації міс
та прагнуть в першу черту виховувати 
юнаків і дівчат на приклада* ію.тпя- 
тів героїв-зем'тянів. Ліро їх иолум «ніс 
життя кірової радцям нагадують вули
ці і парки, які названі іменами цих 
звитяжців, в місті постійно проходнп. 
факельні походи, вііїськово-сиортиіяи 
змагання па честь героїв. А нині кращі 
комсомольсько-молодіжні колек тяги
підприємств, готуючись відзначити за
річчя-створення підпільної організації 
»Молода гвардія», занесли в списки 
своїх бригад юних краснодонців.

Говорячи про недоліки в діяльності 
комсомольських організаціях міста, 
Ю. Руднев відзначив, що тут ще недо
статньо розіорлулп роботу ПО ІІІДГОГОІ»- 
ці юнаків до служби u армії, слабко 
працюють клуби інтернаціональної 
дружби, спортивні табори.

Перинні секретар Острівського ранко* 

му ЛКСМУ Михайле КОРЖ, ділячись 
досвідом роботи но військову-патріо- 
тииному вихованню юнаків і дінчит. 
«уважив, що в цій справі треба по
стійно продовжувати пошук, виробляти 
різноманітні форми спілкування з мо
лоддю. В Негровому, наприклад, діє 
клуб бойової слави, де роботу разом з 
комсомольськими активістами ротіор- 
нулп учасники громадянсько« та Вели
кої Вітчизняної воєн. ветерани праці, 
розширена сітка нійськозо-спортизніїх 
таборів. В них «ільки в цьому році 
підготовлено до служби в армії де
сятки юнаків. Комсомольські організа
ції дбають, щоб якнайкраще працюва
ли пункти поїткової військової підго
товки в колгоспах, раді оспах, навчаль
них закладах.

— Перші наші наставники — учасни
ки Великої Вітчизняної війни, люди 
праці, — сказав у своєму виступі сек
ретар комсомольської організації рад
госпу <111-й Вирішальний» Новгород- 
кі веского району Олександр МНКУ- 
ЛЕНКО. — Герой Соціалістичної Пра
ці Галина Іванівна Дейнеко, знатний 
агроном Михайло Тимофійович Цим
бал, педагоги, учасники минулої війни, 
зустрічаючись з юнаками і дівчатами, 
закликають їх палко любити свою зем
лю, свою Вітчизну, в усьому бути схо
жим на тих, хто не пошкодував езо.о 
життя заради світлого сьогодення.

Комсомольська організація радгоспу 
також вбачає своїм обов'язком пропа
гувати військові професії, готує юнаків 
до військових училищ. Перед службо.» 
в армії вони в своєму колективі набу
вають технічних спеціальностей. За ос
танній час тут підготовлено 4? мото
циклісти, б водіїв автомашин, 9 трак
тористів.

Комсомольці Свігловодського району, 
як відомо, вже не перший рік серед 
тик, хто йде в перших шеренгах акти
вістів, які ведут.*, велику виховну робо
ту серед молоді. Тут стали масовими 
мотопробіги в міста-герої, туди, де то
чилися жорстокі бої з фашистами. Ці
каво проходять спортивні змагання на 
приз героїв-земляків. Тільки під час ос
танніх змагань на честь Героїв Радян
ського Союзу І. К. Конька та А. Я. 
Панчснка взяло участь 539 юнаків та 
дівчат.

Справжньою школою гарту стала ди
тяча морська флотилія, ■ яку очолим 
ветерани війни Федір Овсійовнч Мусі- 
енко. Тут випчаютея елементи кора
бельної справи, юнлг.и набувають вій
ськово-технічних спеціальностей. І 
більшість з них. ставши військовими 
моряками, першими приєднуються до 
шеренг відмінників бойової І ПОЛІТИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ.

Розповідаючи про не, перший секре
тар Світловодськзго міськкому ЛКСМУ 
Віктор ПЕТРАКОВ зауважив, що успі
хів вони домагаються тому, що діють 
разом з дотсаафійськнми та фізкуль
турними організаціями, залучають до 
роботи по військово-патріотичному ви
хованню молоці бувших воїнів, кра
щих людей праці.

Секретар комітету комсомолу заводу 
«Червона зірка» Микола СКЛ Я ЯН
ЧЕНКО, виступаючи, показав учасни
кам пленуму пам’ятний лист од вій
ськових моряків крейсера «Дзержин- 
ськяй», па якому побували подавно Кі
ровограде}, як шефи. Цей лист — сво
єрідний р.іпорг про доежнепн'*! а бойо
вій і ПОЛІТИЧНІЙ (1ІДІОТОВЦІ, то були 
слова дяки, що комсомольські організа
ції Кіровоградщини прагнуть удоскона
лювати діяльність по військово-патріо
тичному вихованню молоді. Червонозо- 
рівцям теж було про що розповісти 
дзержинцам. Тут лише за два роки в 
спортивно-технічному клубі навчено 573 
юнаків. Молоді робітники перед служ
бою в армії мають професії радиста І 
мотоцикліста, вони хороші стрільці, 
вміють орієнтуватись на місцевості. Во
ни — першими в Кіровоіраді збільши
ли число значкистів новою комплексу 
ГПО.

Досвідом виховної роботи серед мо
лоді поділились на пленумі секретар 
комсомольської організації Бобрниець* 
кого сільськогосподарської о технікуму 
П КУЛИК, старший конверторних По- 
бузького нікелевого заводу ІО. ЩЕ
ГОЛЬКОВ. представник військової час
тини офіцер Л. ЧЕРШИ. ветеран пра
ці* одна з перших знаїккстіи попою 
ГІЮ на заваді «Червона зірка» П. 3. 
ІПАТОВ. редактор обласної газети 
«Молодий комуна»» в О. ПОГРік- 
IIИ Й.

Учасники пленуму побували в Саїт- 
ловодському районі, д» познайомились 
З ДОСВІДОМ роботи комсомольських ор- 
іанїзацій виробничою об’єднання 
«Дніпроенергобу дін дус грій », колгоспу 
Імені Леніна, СШ № І. Вони небувалі» 
на тематичному вечорі бойової слави-

ЧИТАЮ твір абігуріагга- 
72, твір Гладкої Вален

тини, випускниці Пвнчівської 
СШ 1 Іоеомиргородського 
району.

«Іду на вступний екза
мен. Хвилюванням перепов- 
непе моє юне серце. Я не
дарма подала заяву в пе
дагогічний інститут. Я дов
го думала. який обрати 
шлях'у житті. Кожна робо
та, кожна професія — ііб'.юс- 
на. Сини Батьківщини у 
звитяжних боях з лютими 
ворогами відстояли її честь, 
волю, незалежність. ! вона, 
мати - Вітчизна, у доста і іа 
багатьох з них звання і с- 
роя Радянського Союзу, і 
мої земляки, кращі сияй 
Н овомиргородщини — Ми
кола Тургеля з Софіївки, 
Василь Ткаченко з Б розко
сого удостоєні цього зван
ня.

Колишні воїни, їх дочки 
й сини прославили Батьків
щину і в праці. І вона, ма- 
ти-Вітчизна. високо оці
нила трудовий подвиг своїх 
дітей. іїа грудях моїх зем
ляків. хліборобів, хлібода
рів — голови колгоспу іме
ні Чкалова В. Бориска, ни
ні пенсіонерки, в минулому 
славної трактористки О, Су- 
гак пломеніють Золоті 
Зірки...

Але професія педагою 
особлива. Я добре знаю, що

вона важка. Проте я зма
лечку по/побила дітей, кіні
ка років була піонграогк^. 
тою в молодших класах. 
Радісно бачити посмішки 
дітей, знати, що вони пита
ють нове, стають мудріши
ми піднімаються на схован
ку вище. З ними, безпере і- 
но, піднімається й учи
тель»...

Далі у творі'—вмотиву
вання вибору спеціальності. 
Чому саме література і мо
ва? Тут йдуть слова про пі
знавальне значення худож
ньої літератури, підкріплені 
численними прикладами. 

Чималий за обсягом, твір 
цей радує не своїми розмі- 

; рами. Задоволення екзаме
наторів викликала грома
дянська зрілість абітурієн
та, що посвічує а багатьох 
рядках, щирість, почутгя 
причетності до справ свого 
народу; останні ми вбачає
мо, зокрема, в тому, *що 
абітурієнтка знайшла мо^| 
ливість назвати з творі по
ряд з загальновідомими 
іменами й своїх земляхів, 
що вона мала потребу теп
ло, щиро й доладно відгук
нутися про їхню працю, не
одноразово оцінену наро
дом і звеличену а літера
турі, що зуміла вона по
бачити реальні зв’язки літе
ратури з життям. -

ДУМА ПРО ХЛІБ» О. В.
Гі галова дуже схви

лювала мене, змусила бага
то над чим замислитись.. 
Та хіба лише мене! За кіль
ка днів «Дума* облетіла 
всі пайвіддаленіші куточки 
Батьківщини.

З дашііх-дався навчились паші предки цінити хліб. 
Своїм потом, мозолями вирощували вони тугі колос
ки, та на їх долю випадала лише мізерна частка 
здобутого важкою працею хліба.

Нині Радянська влада нам дала все. Ми живемо в 
достатках, можемо навчатись, мріяти. Цікаво, чому ж 
тоді не 8сі ми вміємо цінити хліб. ми. нащадки тих 
поколінь, які будували для пас щастя?

Нещодавно я була свідком такого випадку.
В дієтичній їдальні Олександрії за один стіл зі 

мною сів чоловік. Сиве волосся, пане сніг, обрамляло 
його голову. На обличчі рожевий застиг рубець. ГІо-

„я ЩИРО 
ЗАМИСЛИЛАСЬ...“

ПІСЛЯ ВИПАДКУ В ЇДАЛЬНІ

їзиш, відставив тарілку па середину столу і рукою 
став згортати хлібні крихти собі в долоню. Потім 
висипав їх -в тарілку.

Я почула, як за сусіднім столиком чмихнули в ніс 
дівчата, що майже весь час зацікавлено позирали в 
паш бік. 1

Безсоромниці! — промовила якась бабуся, коле 
чоловік вийшов, і, поглянувши на мене, додала: - 
він перекіс блокаду в Ленінграді.

... Крихти хліба! Годі, в суворому 1943-у вояк мог
ли вирішити проблему життя людини. Це було в 

ііа^ть до цих Днів збереглася в людніш 
звичка цінити, берегти кожну крихту хліба.
, У нашій країні нема проблеми хліба. Але хочеться 
іноді запитати тих, хто його продає. Хіба вам бай
дуже, куди потрапить хліб з рук покупця? Чому ш» 
не зі питаєте, нащо та чи інша людина бере дссят•* 
хлібну Можливо, цей хліб потрапляє у корято до 
свииеи... ’

А відносно решток, хотілося б. щоб були органів- 
пункти прийому сухарів та черствого хліба. Чо

му тут же, на Місці, не переробляти їх на квас? Для 
»и,,'!іОиіах є зсі Умови. А потім с бочках до-
ставляти цей квас на 
тракторні бригади, на

~ «ч-іьх ии'ШИ ферми —
Цйша Рс^““альвва,,а про К.ЧІ6 - без-

поля, де працюють люди. в 
Далекі колгоспні ферми... .

«а

Наталка БОНДАРЕНКО, 
учениця 9 класу, член ВЛКСМ. 
с. Червона Кам’янка,. 
Олекс а и-др і й сі .кого район у.
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І ШФЙРСТ-
ПІСЛЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ...

Справді, не тільки жит- реважно в уривках. У масі 
!гя дає матеріал для худож
ніх творів. Існує й зворот
ний зв'язок: герой літера
тури став взірцем, свого 
роду «прототипом» живих. 
Така думка набігає при чи
танні цього хорошого тва-
ру. А поряд з нею — за
питання: що ж забезпечило 
цю внутрішню зрілість, гро
мадянську пильність вчо
рашньої випускниці серед
ньої школи, яка обрала 
шлях учитепя-філоло,’.з?

Викладач літератури А. І. 
Жиглій (а саме в неї навча
лася абітурієнтка) разом з 
аяаяізом твору зуміла при
щепити учням любов до 
прекрасного, до рідної 
землі, виробити в них по
стійний потяг до пізнання. 
Це можливо лише при умо
ві нвзаспокоснссті самого 
педагога, повсякденній ро
боті на уроках і поза ними. 
В школі працює і літера
турний гурток, яким керує 
досвідчений вчитель М. О. 
Стоми*

Члени гуртка часто подо
рожують по рідному краю, 
побували вони на хуторі 
Надії, на батьківщині І. Ми- 
«мтенка, в Каневі.
VI А ЖАЛЬ, поряд з циго- 
*" ваним твором з один 
ряд можемо поставити дуже 
небагато подібних, і то по- 

своїй продукція абітурієн
тів вражає однотипністю, 
трафаретними фразами, а 
подекуди — просто вбо
гістю думки. Далі примі
тивного і бездоказового 
«Мені подобається», вступ
ники, як правило, не йдуть 
у висловленні своєї власної 
думки. Фрази - загаль
ники, боязнь конкретної 
розмови — наслідки спро
щеної методики в навчанні 
учнів «писати твори», яку 
рідко поєднують з єдиною 
методологічно плідною ус
тановкою навчати осмислю
вати запропоновану пробле
му, шукати життєвих зв’яз
ків всередині художнього 
твору, зв’язків літератури з 
дійсністю,

Ці нотатки — не аналіз 
письмових робіт абітурієн
тів педінституту (на це, ду
мається, звернуть увагу на 
педагогічних нарадах). Але 
емоційний поштовх іде са
ме від вступного екзамену. 
Мусимо сказати, що це сти
мул, на жаль, з тьмяними 
барвами. Створюється вра
ження, що в школі втра
чається смак до літератури, 
до початкіз літературної 
творчості. Де-де, а у нас на 
Кірозоградщині завжди жи
вий був дух словесності у

І як
як нзз- запитань.

ПОРУЧ
широкому значенні — 
мистецтва слова, і 
пального предмета.

Хіба не вчив своїх колег 
тісно пов’язувати навчання 
з життям, з конкретними 
справами людей праці ви
датний радянський педагог 
В. О. Сухомпинський?

Зріють окремі маяки і 
нині. Є тут і визнані авто
ритети, як Л. 3. Пігарьова, 
Я. І. Козуля, є і молоді здіб
ні фахівці, як В. І. Каюкоз. 
Рух кращих педагогів не су
перечить досвідові Сухо- 
млинського, але й не врахо
вує часто його надбання. І 
справа на а тому, щоб зве
сти усе до одного імені. 
Потреба методичних уза
гальнень завжди витікала з 
потреби вивести ідею дос
віду й поширити її, щоб не 
доводилося нанозо кон
струювати колесо, вдаючи, 
що ти перебуваєш на без
людному острові.

До того ж, питання про 
методику, як відомо, тільки 
тоді заслуговує на увагу, 
коли його ставлять не як 
питання про стимулятор ми
слення, саморозкриття,
творчості. Отже, про ме
тодику — мистецтво. Доби
ватись масовості в цьому — 
справа передусім педаго
гічної молоді, нашого 
краю.

Крім всього, виникає ще 
й побоювання: чи зможе 

студент за чотири роки по
бороти інертність, шаблон
ність думання, яку він ви
явив при вступі до вузу, яка 
сформувалась у нього в 
школі, а отже, тривка... А 
за побоюванням — кілька

Чому майже кожний п’я
тий вступник не зміг ви
правдати своєї шкільної 
оцінки з мови та літератури? 
Куди зникає з творів не
повторне обличчя їхніх ав
торів — учнів. Де ті пори
вання душі, про які писав 
поет, чиє ім’я вінчає вхід 
до нашого педінституту, по
ріг якого переступають 
зчорашні випускники шкіч?

Крім елементарної педа
гогічної вимоги до поєднан
ня в педагогічному процесі 
навчального і виховного 
моментів за цими питан
нями стоїть і повний етич
ний докір. Дуже хочеться, 
щоб вступники здобували в 
школі і знання, і моральне 
право заявити, як випускни
ця Панчівської школи;

«Вітчизна дала нам знан
ня, дала нам крила. І я ще 
риз скажу, ще раз повторю, 
що коли витримаю вступні 
екзамени, коли стану педа
гогом, я всі свої знання, все 
вміння віддам найдорож
чому — нашим дітям. Я 
хочу на повний голос ска
зати:

— Вітчизно рідна, прий
май і мене у свої трудові 
лази!»

М. КОДЛК, 
аспірант Інституту літе
ратури імені Т, Г. Шев
ченка.

— Добрий день, школо! —; говорять г.сріиоклас* 
нили Світлана БРАЙДО та брати Сергій і Юрко, 
КОЗИР!.ЩАСТЯ В ДИТЯЧИХ ОЧАХ

Першокласники... Навіть 
сонце світить по-особливому, 
І все так не.твичие. Перш і 
вчителька, шкільні друзі. Це 
до иях привітно посміхається 

нова двоповерхова школа.
Десять тцасливнх років нри- 

воднтиме їх сюди веселий го
лос шкільного дзвоника, звід
си, набравшись мудрості І си
ли, дорослими людьми підуть 
у життя.

Красуню-школу на 480 
місць, що виросла на 

мальовничому березі Гяс- 
мину, под ару ваз школя
рам села Бірок Олек- 
сандрівського району міс
цевий колгосп імені Круп* 
ської, а вела будівництво 
бригада М. Ф. Блажкз із 
Знам’янсьної ПМК N2 133.

А. ГАЙ.
Фото автора.

ПРИСЯГАЄМО!
Славний на трудові традиції Кіровоградський буді

вельний технікум. Немає такого куточка на нашій 
Батьківщині, де б не грзцюзали його випускники. 
Вони будували Комссмольськ-на Амурі. Волго-Дон-> 
Ський канал, Цимлянським гідоовузол, Каховку, 
Кремгес, споруджували чудове місто юності — Світ- 
ловодськ.

Досить сказати, що з початку заснування техніку
му країна одержала пснад 5 з половиною тисяч 
першокласних спеціалістів.

Цього року поповнять технікумівські аудиторії 240 
учнів денного та 60 вечірнього відділень.

— Для проведення учбово-аиХовної роботи, — 
сказав на відкритті нового навчального року дирек
тор технікуму В. І. Сужаєв, — створені хороші умо
ви. Заняття проходитимуть з 12 спеціально оснаще
них кабінетах, чотирьох лабораторіях.

Переповнений актовий зал Кіровоградського тор
говельного технікуму. Тут під звуки духового орке
стру посвячують в учні 18 новачків.

Всього п’ять років, як заснований Кіровоградський 
Технікум державної торгівлі, але вже полишило йо
го стіни півтисячі чоловік. Вони успішно працюють 
зараз в системі радянської торгівлі.

Для навчання майбутніх торговельників побудова
но нове приміщення, спортивний та актовий зали.

О. ПОЛТАВЕЦЬ.
м. Кіровоград.

ФОТОІНФОРМА Ц 1
Неподалік від трактор

ної бригади, якою г.ерув 
двічі Герой Соціаліст1!- 
(іої Праці О. В. Гіталов, 
звівся двоповерховий бу
динок механізатора.

До послуг хліборобів 
— їдальня, душова, кім
ната відпочинку, лекцій
ні Н її зал.

Носа споруда увійде в 
комплекс новобудов, пе
редбачення генеральним 
планом забудови сена 
Комншупагого Ікшоук- 
раїпського району.

Фото 10. Ліаашипкова.

ПРОПОНУЄ «молодь»

СІОНІЗМ—
ВОРОГ

МОЛОДІ
Про становище молоді в сьогоднішньому Із» 

раїлі. njio те, які цілі переслідують сіоністи, 
яким« методами діють у себе та за кордо
ном розповілаєп.ся її книжці Т. Кичка «Сіо
нізм — порог молоді». (К-, «Молодь». 1972. 
173 стор. Ціна 26 коп). Автор наводить числен
ій •приклади духовного поневолення молоді, 
зокрема він розповідає, що о школах Ізраїлю 
введено обоє ііківе вивчення іудаїзму. Ви
кладення «старого завіту» починається вже а 
початкових класах, а в сьомому і восьмому 
на вивчення зори (стародавнє іудейське віро
вчення. викладене у першій чат . вігі біблії — 
Ветхому завіті) відводиться більше часу, ніж 
па всі уроки з математики.

«Маленька Прусія Близького Сходу», «крл- 
їііа-гзрнізоіі». — так часто називають Ізра
їль. котрий з першого дня появи на історич
ній карті світу діяв і діє як мілітаристська 
держава. Двадиягнмісячна служба в армії 
для дівчат з 18 років — це ще не есе. Під 
час її проходження молодим ізраїльтянкам 
прищеплюється почуття зверхності єврей
ської нації і ненависті до всіх пеєвре’їв — «го
їв».■ У країні робиться все для того, пише 
автор, щоб перетвори ти ізраїльську молодь в 
слухняну солдатську масу, бездушну, жорсто
ку, котра, не вагаючись, вбиватиме заради 
«вищої мети».

Факти, що наводяться в цьому видами!. гвід» 
чать про політичне безправ’я і тяжке еконо
мічне становище трудящої єврейської МОЛОДІ 
а Ізраїлі. Ці факти ще раз підтверджують, 
що міжнародний сіонізм е заклятим воро
гом не тільки єврейської молоді. п й усіх 
юнаків та дівчат земної кулі, ворогом миру І 
прогресу людства. Тому для боротьби з сіо
нізмом " повинна об'єднуватись молодь усік 
народів.

П РЕСА Західного Берліну 
■ 8 продовжує підбивати під
сумки «22 Міжнародного кіно
фестивалю», який проходив 
нещодавно в цьому місті. Міс
цеві кінокритикя, оцінюючи 
«велику культурну подію», ді
йшли до невтішного висновку: 
«Берліналле», як тут іменують 
цей кінофестиваль, пройшов 
на рівні «нижче будь-якої кри
тики». Навіть шпрінгерівська 
преса, яка зазжди вихваляла 
до небес колишні західнобер- 
лінські фестивалі, й та не втри
малась цього разу від «різких 
спів», назвавши цю подію 
«естафетою довгих ножів» і 
вилаявши багатьох з поданих 
на конкурс фільмів як оче
видну «халтуру від мистецт
ва». Садистські вбивства, роз
гул сексу, смакування пороків, 
показ «душевних перегнивань» 
шизофреніків — 73КИЙ в ос
новному зміст більшості стрі
чок, представлених 19 країна
ми-учасницями.

На переглядах меиі довело:. 
ознайомитися з деякими з них. 
Важко повірити, що фільми зроб
лені психічно нормальними людь
ми. Що можна сказати, наприклад, 
про американську стрічку «Одер
жимість Джоеля Ділені»? Незва
жаючи на гру чудової актриси 
Ширлі Маклсіін, картина справляй 
огтідпе враження показом безглуз
дих оргій жорстокості. Сюжет Гї 
такий: молодий пуерторіканець, в 
якого «вселився» диявол, одержи
мий пристрастю вбивства. Коли па 
рахунку вбивці набралось досить 
невинних жертв, його відправляв в 

другий світ рідпий батько. Але ди
явол переселяється в душу моло
дого американця, брата багатої мі
сіс. Останній скаженів ще більше. 
Відтявши голови кільком молодим 
жінкам, віп намагається вбити І 
рідну сестру з дітьми. Слава богу 
в критичний момент з’являється 
поліція. Лунав постріл І брата не
має.

Однак, напевне, верх над фільма
ми жахів здобули стрічки сексу. 
«Вершиною» стало творення італій
ського режисера Пмоліііі «Кептеи- 
бсрійські оповідання», формально 
зроблене по мотивах творів англій
ського письменника Джсфрі Чос- 
ссра, яка фактично являє собою 
набір скандальної порнографії, 
Він на орозеликий подив глядачів І 
кікокрнтики. був відзначений голов
ним призом — «Золотим ведме- «В ГЛИБОКІЙНЕПРИТОМНОСТІ»
дсм». Невідомо, за що був удосто
єний призу «Срібний ведмідь* ду
же слабкий американський фільм 
«Госпигаль».

Проте всім цілком ЯСНО, чо
му західнонімецька докумен
тальна кінострічка «Олімпія- 
Олімпія» потрапила з число 
ведучих кінотворів. В. даному 
випадку віддана традиційна 
данина ангикомун’їстячній під
робці. Цікаво, що місцева га
зета «Дер тагесшпігелц», яку 
важко запідозрити з лівих по
глядах, звинуватила «Оліміїїю- 
Олімпію», м’яко говорячи, з 

націоналізмі, і дійсно: склеє
ний з дозгих кускіз нацист
ської спортизної хроніки 
фільм являє собою своєрідний 
панегірик Олімпійським іграм 
1936 року в Берліні, На екрані 
постійно позує Гітлер, без кін^

ця чути дифірамби «великим 
спортсменам третього рейху».

’Гой факт, тцо тала стрічка з’яви
лась на кінофестивалі, іл ще й від
значена спеціальним призом, крас- 
номоаио говорить сам за себе. За- 
хідлобердінський кінофестиваль, ия 
жаль, як І раніше, прой.ьпіпТ ду
хом «холодної війни*. Не випадко
во газета -Варлайт» писала в ті 
дні: «Той, хто скаржиться на лане* 
пад західнобер;ііисі.ко)0 кінофести
валю ме повинен забувати й про 
те, що він ніколи не був цитадел
лю кіномистецтва. Народжений під 
час «холодної війни», коли прав
лячі кола хотіли зробити з нашою 
мЦтй нітрилу спільного еліту», ВІ1І 
доті роки був <*• основному міс- 

ігем «штовхання кінозірок*. Посту» 
попо створювалась така ситуація,, 
яку досить г.лучно охарахтерпзуваа 
ла Інша місцева газета «Шнандау» 
ер фолькеблат»: «Міжнародний кГ« 
нофестипаль в Західному Перліні] 
знаходяться з стані глибокої не« 
при томное ті. г, свідомість він ще 
ніколи но приходив».

Але як псе Ж привести ного 16 
свідомість? Пан цією проблемок» 
«с один рік сушать собі топовії 
«батьки міста». Останній їх рея 
цент: перевести кінофестиваль я 
літа на пізню осінь. Можливо, о 
цьому випадку найвідоміші ре-» 
жисери торбою посунуть сюди з8 
своїми шедеврами. Але де гарам* 
тія?

Вихід з кризисно’? ситуації 
підказує демократично настроч 
єна громадськість міста: по* 
трібно запрошувати до учасг? 
в фестивалі соціалістичні кра
їни. А поки що слід більше 
критично ' переглянути прогоа» 
му конкурсу, а якій постійно 
миготять стрічки з шоаіністичк 
ними та антикомуністичними 
мотивами, «Нині, як ніколи, 
риси міжнародного кіномксго* 
цтва визначаються тзорас.И 
країн соціалізму, —- підкрес-* 
лює газета «Бархані». — Кіно* 
фестиваль без участі соціаліст 
тичних країн заздалегідь при* 
речений на провінційне живо-« 
тіння та невдачу».

Напевно оарго прислухатись 
до здорової думки демократ 
тичної громадськості міста.

Л. БУРНЯШЕВ, J
Західний Берлін,.
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Прохолодний мюнхенський ве
чір 31 серпня став для наших 
олімпійців справді золотим. Ра
дянські спортсмени зібрали непо
ганий урожай медалей на олім
пійській «ниві», довівши рахунок 
завойованих ними чемпіонських 
нагород до чотирнадцяти.

І перше похвальне слово на 
адресу майстрів вільної боротьби, 
які не тільки були першими у сво
єму виді, а й повезуть додому 
п’ять золотих медалей.

Після перемоги над болгар
ським атлетом Османсм Дурапіє- 
вим Олександр Медведь, тепер 
уже тричі олімпійський чемпіон 
з вільної боротьби у важкій вазі, 
вийшов на центр килима, нахи
лився і поцілував його. Це було 
останнє змагання, в якому брав 
участь доцент Мінського радіотех
нічного інституту. Семиразовий

чемпіон світу залишив свій яскра
вий слід у спорті.

Ще вранці найвищих нагород 
добилися борець першої серед
ньої ваги Леван Тедіашвілі і лег
кої -ваги — Загалав Абдулбекоз. 
Потім Роман Дмитрієв (щонай
легша вага) з Якутії став чемпіо
ном. Іван Яригін (напівважка ва
га) провів у цей вечір дві зустрі
чі і обидва рази переміг на туші. 
До речі, він встановив своєрідний 
рекорд — ще нікому не вдавало
ся пройти Олімпіаду без єдиного 
штрафного очка. Сімох суперни
ків Яригін припечатав до килима.

Проти залу боротьби — двері 
в двері — зал фехтувальників. І 
там цього вечора радянських 
спортсменів супроводив успіх. 
Віктор Сидяк блискуче провів фі
нальний турнір шаблістів. До сво
го звання чемпіона світу 28-річ- 
ний мінчанин додав титул олім
пійського чемпіона. (Він, правда, 
вже має це звання — але в 
команді).

Поруч з Сидяком — на третій 
сходинці п'єдесталу пошани стояв 
Володимир Назлимов.

Двічі за вечір піднімалась на 
найвищу сходинку п’єдесталу по-

шани наймолодша наша гімнастка 
17-річна Оля Корбут. Вона пере
могла у вільних вправах і на ко
лоді. Знову Оля показала свої 
унікальні сальто і знову зал бук
вально вибухав оваціями глядачів, 
які вітали цю спортсменку, що 
полюбилася їм.

Корбут одержала також срібну 
нагороду за комбінацію на бру
сах. Такі ж медалі вручено Тамарі 
Лазакович за виступи на колоді і 
за вільні вправи —- абсолютній 
чемпіонці Олімпіади Людмилі 
Турищевій (вона була також тре
тьою в опорному стрибку).

Третю пзремогу здобули ра
дянські волейболісти на олімпій
ському турнірі, перемігши цього 
разу сильну команду Болгарії — 
3:1.

Борис Зоріктусв (вага до 51 кг) 
єдиний радянський боксер, що ви
ступав цього вечора на рингу, 
впевнено переміг бірманця Давла 
Ванлала. Суддя зупинив бій у тре
тьому раунді за явною перевагою 
нашого спортсмена.

(Спец. кор. ТАРС).
Мюнхен.

ЗОЛОТО,

золото...

А Команда радянських п’я
тиборців — Борис О ЛІЩЕН
КО, Павло ЛЕДНЄВ і Воло
димир ШМЕЛЬОВ — чемпіо
ни Олімпійських ігор.

А Чемпіоном Олімпіади 
став радянський борець віль
ного стилю Леван ТЕДІА
ШВІЛІ (перша середня вага).

А Радянський борець віль
ного стилю Загалав АБДУЛ- 
БЕКОВ став переможцем 
олімпійською турніру в легкій 
вазі.

д Чемпіоном Олімпіади з 
вільної боротьби в другій се-

редніїї вазі став Бен ПЕТЕР
СОН (США).

А . Японський борець — аі- 
лет напівлегкої ваги (вільний 
стиль) Хідекі ЯНАСІДА до
дав до звання чемпіону світу 
золоту- олімпійську медаль.

А Дві перші золоті медалі 
за виступи па окремих гімна
стичних снарядах дісталися 
радянським спортсменам — 
Миколі АІІДРІАНОВУ, який 
показав найкращий результат 
у вільних вправах — 19,175
бала, 1 Вікторові КЛІІ МЕН

КУ, який був першим у впра
вах на коні — 19,125.

А Золотої олімпійської ме
далі у змаганнях з дзю-до у 
напівважкій вазі удостоєний 
радянський атлет Шота ЧО- 
ЧІШВІЛІ.

О Збірна СРСР з гандбола 
зіграла на Олімпіаді внічию 
з спортсменами Швеції — 11:11 
(3:4).

А Команда радянських ва
терполістів він рала на олім
пійському турнірі матч із 
збірною Югославії — 5:4.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 5 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Читай-місто». (М). 
10.20 — Фільм-спектакль. (М). 
11.50 — «Сільські жнива». (М). 
12.00 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. На XX Літ
ніх Олімпійських іграх. 
(Мюнхен), 14.00 — Концерт.
(ЛІ). 17.00 — До 50-річчя утво
рення СРСР. Кінофестиваль 
науково-технічних фільмів. 
(К-д). 17.15 — Для школярів. 
Телефільм «Но загубіть пра
пор». (К). 13.00 — Цивільна 
оборона. (К). 18.30 — Програ
ма передач. (К-д). 18.35 — До 
75-річчя з дня народження. 
Документальний фільм «Іван 
Мнкигенко». (К-д). 18.55 —
Паші оголошення. (К-д). 19.00
— Кольорове -телебачення. 
Спортивна програма. (М). 
20.30 — Прем’єра телевізійно
го художнього фільму «Юві
лей». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Інтерба
чення. Кольорове телебачення. 
На XX Літніх Олімпійських 
іірах. (Мюнхен). По закінчен
ні — новини. (М). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 16.45 - Навчаль
на програма з географії для 
учнів 5 класу. (М). 17.15 — 
Для школярів. «Всесвітній 
слідопит». (Ленінград). 17.45
— «Сторінки життя оренбур
зького села». Передача дру
га. (М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — «ПіснІ-72», (М). 18.30
— Реклама, оголошення. (К).
19.00 -- Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.30 — 
До 50-річчя утворення СРСР. 
«У світі музики». (Дніпропет
ровськ). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Художній фільм «Новий ат
ракціон». (К). 23.00 — Вечір
ні новини. (К).

СЕРЕДА, 6 ВЕРЕСНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Піоисрія па марші». 
(Челябінськ). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Тетсвіїій- 
ІІИЙ художній фільм. (М). 
11.25 — «Місто — селу». (М). 
11.40 — Прем'єра телевізійно
го документального фільму 
«Моряки з Одеси». (Одеса). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. На XX Літніх Олімпій-

ських Іграх. (Мюнхен). 14.00
— Кольорове телебачення.
«Серед фонтанів Петергофа»'. 
Концерт фестивалю мистецтв 
«Білі ночі». (ЛІ). 17.00 — На 
допомогу школі. «Київ — стр* 
лиця Радянської України»« 
(К). 17.30 — «Зерна досвіду». 
(К-Д). 17.45 — До 50-річчя
утворення СРСР. Кінофе.стії* 
валь науково-технічних філь
мів. (К-д). 18.00 — ІнформЗД 
цінна програма «Вісті», (К)|
18.30 — Телевізійний журналі 
«День за днем». (К-Д). 19.00
— Політичний огляд газ.стн 
«Правда», Ю. А. Жуков.'від* 
повідає на запитання тслеглчі 
дачів. (М). 19.30 — Художній 
фільм «Катерина Вороніпа»; 
(М). 21.00 — Програма «Час»» 
(М). 21.30 — Інтербачення. 
Кольорове телебачення. ' На 
XX Літніх Олімпійських іг
рах. (Мюнхен). По закінченні
— новини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 16.10 — Навчальна 
програма з історії для учнів 
7 класу. (М). 17.10 — «Трибу* 
на письменника». (М). 17.30
— Для дітей. «Мій добрий» 
веселий лев». (ЛІ). 18.00 — Но* 
вини. (М). 18.10 — «Сторінки 
життя оренбурзького ссла»^ 
Передача третя. (ЛІ). 18.25 •«?. 
Кольорове телебачення. «На
родні артисти СРСР». (М), 
19.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. «Розвиток національт 
них взаємовідносин в СРС?. 
на сучасному етапі». (К).
19.30 — «Палітра». (К). 20.00
— Концерт заслуженого сим
фонічною оркестру • УРСР, 
(К). 20.45 — «На добраніч»
діти!». (К). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Кутузов». (К). 
23.10 — Вечірні новини. (К).

Про можливі зміни пас по
відомлять диктори радіо і те
лебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ«

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № З

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972- 1973 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

.молодіш комунар"

З 1 ВЕРЕСНЯ РОЗПОЧАЛАСЬ ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТИ Й ЖУРНАЛИ

Юний ровеснику! Настає час і ти питаєш себе: «А 
кого візьму я в свої поводирі, які молодіжні видан
ня стануть незмінним моїм супутником у праці і від
починку, хто буде першим помічником у комсомоль
ських справах мого колективу?».

Поряд з іншими молодіжними виданнями, таким 
помічником може бути обласна газета «Молодіш 
комунар».

Регулярно різноманітно за формами висвітлює «Мо
лодий комунар» змагання комсомольсько-молодіжних 
виробничих колективів, розповідає про досвід кращих 
своєї професії.

В «Молодому комунарі» ти знайдеш відповідь на питання, 
що хвилюють молодого сучасника — проблеми комсомоль
ської роботи і політичного загартування, романтики творчо
го пошуку та радість праці. Газета розповідає про трудові 
звитяги радянської молоді, про багатогранність її життя, 
про зарубіжного ровесника.

Як і в минулі роки, «Молодий комунар» друкуватиме сто
рінки для піонерів «Бий барабан», оріанізовуватнме зустрічі 
в клубі старшокласників «Вітрила», випускатиме сторінки: 
для дівчат — «Степовичка», для допитливих — «Еврика». 
Любителі мистецтва зустрічатимуться з художниками, ком
позиторами, артистами в комунарівському клубі «Грона».

Ширше, ніж раніше, представлятиметься спортивне життя 
області.

Отож, після короткого ознайомлення запрошуємо: 
передплачуйте свою молодіжну газету «Моло

дий комунар».
Передплатна ціпа: на рік 2 крб. 40 коп., на 6 міся

ців — 1 крб. 20 коп.

З спеціальностей:
Електромонтери освітлювальних, силових мереж та 

силового електроустаткування — строк навчання 2 
роки.

Бригадири по поточному утриманню шляху — 
строк навчання 1,5 року.

Покрівельники усіх видів покрівлі — строк на
вчання 2 роки.

Арматурники-електрозварникн — строк навчання 
2 роки.

Столяр-тесляр — строк навчання 2 роки.
Маляр-штукатур — строк навчання 2 роки.
Муляр — строк навчання 1 рік.
Тесляр — строк навчання 1 рік.
Муляр-пічник-штукатур — строк навчання 2 роки.
Маляр — строк навчання 1 рік.
Училище приймає юнаків та дівчат віком від 15— 

17 років, які мають освіту 8—10 класів.

Учні під час навчання знаходяться на повному 
державному забезпеченні з наданням гуртожитку.

Особи, які поступають в училище, повинні матії:
• паспорт, які не мають паспорта — свідоцтво про 
народження, свідоцтво про освіту, довідку з місця' 
проживання, довідку про склад сім’ї, довідку про 
стан здоров’я (форма № 286), 4 фотокартки 3X4 см.

По закінченні училища випускники направляються 
на залізничний транспорт Одесько-Кишинівської за
лізничної дороги і користуються усіма пільгами ро
бітників залізничного транспорту, двохразовим без
коштовним залізничним квитком, один по Одеській 
залізниці і другий по мережі залізничних доріг 
СРСР, вугільною карткою, гуртожитком. '

Адреса училища: м. Знам’янка, Кіровоградської 
області, вул. Свердлова, 18.

ДИРЕКЦІЯ.

Наш індекс 61197.

@ Ниша адреса і телефони
316050 ГСП, Кїровоград-50, вул. Луначарського, 36, 

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком. 
еомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів—2-45-36.

БК 05151. Індекс 61197,

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № ЮЗ

оголошує набір юнакві та дівчат віком не молод
ших 16-ти років з освітою 8—10 класів на навчання 
з таких спеціальностей:

Монтажник залізобетонних конструкцій — строк 
навчання 1 рік.

Трубоукладач — строк навчання 1 рік.
Арматурник-бетонннк — строк навчання 2 роки. 
Електрогазозварник — строк навчання 2 роки.
Учні забезпечуються: безкоштовним гуртожитком, 

обмундируванням, спецодягом, харчуванням і одер
жують 33% від суми, заробленої в процесі вироб
ничого навчання.

Після закінчиш училища надається робота і гур
тожиток в місті Ленінграді. Ті, хто закінчив учили
ще з відзнакою мають право до вступу в будь-який 
навчальний заклад на денне відділення.

Адреса: м. Ленінград, 196128, вул. Кузнецовська, 
19, відділ кадрів (для ПТУ № 103), тел 98-58-48. •

Кіровоградське міське
профтехучилище -№ 4 

по підготовці кваліфікованих робітників 
з середньою ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ

додатковий набір учнів (юнаків) на 1972—1973 нв' 
вчальний рік з таких спеціальностей:

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кпрової радского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

Зам. № 10930, Тираж 56 000.

Формувальники ма. 
шинного формування, — 
строк навчання 1 рік, вік 
17,5 роки, освіта 8—10 
класів;

• Слюсарі - сантехніки — 
строк навчання 3 роки, 
вік 15 років, освіта 8 кла
сів.

Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, 
обмундируванням, спец
одягом та гуртожитком, 
Крім того, всі учні одер
жують 33% від заробітку 
під нас виробничої прак
тики.

По закінченні училища 
випускникам групи сан
техніків видається атестат 
про виробничу кваліфіка
цію ,та середню освіту, а 
формувальникам машин
ного формування — ате
стат про освіту. Ті, хто за-

кінчив училище з відзна
кою, мають право вступу 
до інституту поза конкур
сом.

Початок занять 1 верес
ня 1972 року.

Вступники повинні пода
ти такі документи: заяву 
на ім’я директора, сві
доцтво про освіту, ха
рактеристику, свідоцт
во про народження, е 
ті, хто має 16 років, пас
порт, медичну довідку, до
відку з місця проживан
ня, довідку про склад сі- 
м і, автобіографію, 6 фо
токарток розміром 3X4 
см.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Жовтневої 
Революції, 20, телефон 
№ 2-36-73.

ДИРЕКЦІЯ.
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