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і Днями па адресу бюро (?К 
‘ЛКСМУ ми надіслали телеграму; 
'«Доповідаємо: ’ ро.шо.исіодження 
білетів грошово-речової лотереї 
«X Всесвітній фестиваль молоді і 
Студентів» в Компачіївському ра
йоні успішно завершено!»

Комсомольці і молодь району 
З усією, відповідальністю віднес
лися до придбання лотерейних 
білетів. В райкомі комсомолу 
зразу ж був створений організа
ційний комітет, який вів пропа
ганду ідей Всесвітнього фестпва-

лю серед залучтючи-дег
цієї роботи широке .мол“--------
мольців.

Кращому розповсюдженню біле
тів сприяли передачі радіопрогра
ми «Юнь Компаніївщннп», висту
пи в районній газеті. В багаті ох 
колгоспах і радгоспах, па вироб
ничих підприємствах і в навчаль
них закладах відбулися комсо
мольські збори, на яких йшлося 
не лише про важливість цього за
ходу, але й про життя молоді 
за рубежем, про велике міжна
родне значення майбугньо.'о фе
стивалю.

Чітка організація дала гам 
змогу завершити шо важливу 
кампанію першими в області. 
Юнаки і дівчата Компаїїіївщний 
придбали 8 тисяч лотерейних бі-

'летів 4 тисячі карбован- 
фгься відзначити кращих, 
комсомольські організації 

колгоспів імені Свердлова та 
імені Тельмана (секретарі ~ 
О. Гудзь і А. Кріп-ік), Комгіаніїв- 
ської середньої та Петрівеької 
8-річиої шкіл (старші піонерно- 
жаті Іі. Задирака та Л. Шрам- 
ко), райцентрівської лікарні (сек
ретар комсомольської організації 
Є. Гогунський), харчокомбінату 
(заступник секретаря В. Шепти- 
кнто) та інші.

«У фонд фестивалю!» — таким 
був девіз комсомольців і молоді 
району під час цієї важливої кам
панії. і » •

А. КОРОТЧЕНКО, 
перший секретар Компаніїв- 
ського РК ЛКСМУ

рік видання XIV
N8 32 (16681...

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Бюро Кірог>огрсд:ьного 
обкому ЛКСМУ прийня
ло постанову про участь 
СВІТЛОВОДСЬКОЇ комсо
мольської організації у 
Всесоюзному фестивалі 
радянської молоді, при
свяченому 50-річчю утво
рення СРСР. В ній відзна
чається, що комсомоль
ські організації міста і 
району, включившись у 
проведення фестивалю, 
провели певну пропаган
дистську і організаторсь
ку роботу. Разом з тим у 
роботі комітетів комсо
молу по залученню юна
ків і дівчат до учасн у 
фестивалі мають місце 
серйозні недопіки.

Міськком ЛКСМУ зобо- 
в’язано забезпечити ши
року участь комсомольців 
і молоді у Всесоюзному 
фестивалі. У первинних 
організаціях слід знач
но поліпшити пропаганду 
і вивчення матеріалів 
спільного урочистого за
сідання в Москві, присвя
ченого 50-річчю утво
рення СРСР, рішень гру
дневого (1972 р.) Плену-, 
му ЦК КПРС, забезпечи
ти активну участь ко?лсо- 
мольців та молоді у Все
союзному соціалістично
му змаганні за достроко
во виконання народно
господарського плану 
.1973 року, посилити кон
троль за ходом заіально- 
освітнього і політичного 
навчання, докорінно по
ліпшити роботу по залу
ченню молоді до худож
ньої творчості, спорту,

Необхідно піднести рі
вень внутріспілкової ро
боти комсомольських ор
ганізацій міста і району, 
особливу увагу звернути 
на добір та назчзння 
гругжомсоргів, секрета
рів цехових та бригадних 
комсомольських органі
зацій. .

У ці дні, коли весь ра
дянський народ готується 
до відзначення . 25-річчя 
підписання Догопору про 
дружбу, співробітництво 
і * взаємодопомогу між 
СРСР і НРБ, почуттям 
сердечної дружби спов
нюються серця трудящих 
Кіровоградщнни.

Вчора із сонячної Бол
гарії до Кіровограда 
прибула молодіжна де
легація. Квітами, слова
ми братерського привіту 
зустрічали гостей гіред*

ставники комсомольських 
організацій міста.

В цей же день молоді 
болгари побували на Кі
ровоградській обласній 
науково-дослідній стан
ції, де відвідали музей 
радяисіко • болгарської 
дружби.

Чнслсипі експонати му- 
" зсю розповідають про 

животворні зв’язки кіро- 
воградців з трудівниками 

. Толбухінського округу 
НРБ. Гості тепло відгук
нулися про свідчення 
братерських почуттів ‘ра-

дяпських людей до бол
гарського народу.

Молодіжна делегація 
зустрілася зі слухачами 
Кіровоградського льотно- 
штурманського училища, 
побували в музеї ордена 
Трудозого Червоного 
Прапора заводу «Черво
на зірка».

Увечері відбувся вели
кий -вечір дружби радян
ської та болгарської мо
лоді, що став ще одним 
виявом єдності прагнень 
і дій молодої зміни со
ціалістичних країн..

СТАНЕМО ГІДНОЮ
ГОВОРИТЬ комсомольський АКТИВ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ

Як уже повідомляла наша газета, на першому обласному зльо
ті учнівського активу профтехучилищ області обговорювалося 
важливе питання підвищення успішності майбутньої робітничої 
зміни, її боротьби за міцні вагомі знання.

Зліт звернувся до всіх учнів профтехучилищ із закликом зро
бити все, щоб підготувати себе гідною трудовою гвардією. У звер
ненні, зокрема, говориться:

Система професійно-тех
нічного навчання — це кузня 
кваліфікованих кадрів для на
родного господарства країни. В 
училищах профтехосвітн одер
жали знання, здобули профе
сію;- пройшли трудове загарту
вання мільйони робітників і ме-. 
ханізаторів сільського госпо.

дарства. Новим яскравим ви
явом ленінської турботи про 
молодь, про підростаюче ПОКО
ЛІННЯ є Постанова ІДК КГІРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше удосконалення системи 
професійно-технічної освіти», в 
якій накреслена широка про
грама поліпшення підготовка 
кваліфікованих кадрів.

1973 РОКУ
Центральний комітет КГІ України і Рада Мініст

рів УРСР, розглянувши подання Комітету по Дер
жавних преміях Української PCP імені Т. Г. Шев
ченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури 
при Раді Міністрів УРСР, постановили присудити 
Державні премії 1973 року в галузі літераіури:

ГОРДІЄНКУ КОСТЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ — за 
роман-трилогію «Чужу ниву жала», «Дівчина лід яб
лунею», «Буймир» і УШАКОВУ МИКОЛІ МИКО
ЛАЙОВИЧУ — за збірки поезій «Мои глаза», «Я 
рифмы не боюсь глагольной» і багаторічну плідну 
діяльність в галузі іерекладів з української літера
тури.

В галузі образотворчого мистецтва: МУХІНУ 
ВІКТОРУ ІВАНОВИЧУ, ФЕДЧЕНКУ ВАСИЛЮ 
ХАРЛАМПІЙОВИЧУ, ОВЧАРЕНКУ ІЛЛІ ПАНТЕ- 
ЛІИОВИЧУ, ЧУМАКУ ІВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ — 
скульпторам, ГОЛОВЧЕНКУ ГЕОРГІЮ ГЕННАДІ- 
ИОВИЧУ, ЄГОРОВУ АНАТОЛІЮ МИХАЙЛОВИ
ЧУ, МІНЬКУ ІВАНУ ФЕДОРОВИЧУ — архітекто
рам за монумент «Україна» — визволителям» у Мі- 
ловому Ворошиловградської області.

В галузі концертно-виконавської діяльності ГНА- 
ТЮКУ ДМИТРУ МИХАЙЛОВИЧУ — за виконав
ську діяльність 1971—1972 рр.

в галузі кінематографії: ТКАЧУ МИХАЙЛУ МИ
КОЛАЙОВИЧУ — авторові сценарію, КОСИНОВУ 
ОЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ — режисерові, ПИ
САНКУ ІГОРЮ МИКОЛАЙОВИЧУ — операторо
ві за повнометражний документальний фільм «Ра
дянська Україна».

(РАТАУ).

«Прожектористи» колгоспу імені Леніна Долинсько- 
го району щойно перевірили готовність грунтооброб
ного та посівного знаряддя до сівби. Механізми якіс« 
но відремонтовані, добре зберігаються. На лінійці го< 
товності вже й трактори.

На фото: «прожектористи» М. Бенюх, М. Каркачв 
Д. Лнходід та Н. Лиходід перевіряють готовність 
техніки до сівби у другій бригаді.

ЗМІНОЮ
Учасники обласного зльоту 

звертаються до всіх учнів мі
ських і сільських технічних учи« 
лиш ? закликом глибше вивчати 
марксистсько-ленінську теорію, 
оволодівати знаннями, досяг- 
ненцями науки і техніки, вихо
вувати в собі комуністичне 
ставлення до навчання і прані, 
дбайливе ставлення до соціаліс. 
тичної Власності.

Робітничий клас і колгоспне 
селянство — це ведуча сила ра
дянського суспільства. їх вмі
лими, невсипучими руками 
створюються матеріальні блага, 

ідеї інженерів і техніків пере-

творюються в розумні і могутні 
машини. Велика честь і горч 
дість — належати до цих геро« 
ї'іних класів. Але ми також 
розуміємо, що бути достойним 
високого звания радянського 
спеціаліста, робітника, механік 
за гора нелегко. Ми закликаємо 
учнів профтехучилищ області 
наполегливо готуватися до 
творчої праці, зміцнювати ди- 
сціпїліяу і організованість, роз
вивати технічну іворчість, фн 
зичну культуру і спорт, бути 
завжди готовими до захисту 
завоювань народу, всі его, що 
ствсрево руками старших по
колінь.

Наполегливо вчіться, овололЬ 
вабте знаннями, будьте достой< 
ними звання резерву робітнії» 
чого, класу і трудового селян, 
ства. включайтесь у рух «Сьс 
годні — відмінник навчання 
завтра — передовик вироби« 
атва, новатор, ударник кому
ністичної праці.?.
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Парадом нащадків ЕдІ- 
сопа став для юнаків і 
дівчат Кіровог чадщини 
Всесоюзний огляд науко
во-технічної творчості мо
лоді. Включившись у цей 
похід, вони щоденно вно
сили щось своє нове у 
виробничі процеси, при
скорювали темпи вироб
ництва. І не випадково 
широкий відгук і підтрим
ку дістали серед молоді 
області патріотичні почи
нання москвичів і ленін
градців, набув поширення 
рух під девізом: 'Сього
дні рубіж, новітора, зав
тра — комсомольська 
норма».

Серед 3312 юнаків і дів
чат, які взяли участь в

бригадою-
p. РАЦІОНАЛІЗАТОРИ
огляді науково-технічної 
творчості, 2662 •— члени 
ВЛКСМ. Завдяки впро
вадженню їх рацпропозв- 
цій, а їх було подано 3436, 
господарства області зеко
номили 1462 тисячі карбо
ванців.

У творчій роботі беруть 
участь »іс тільки окремі юна
ки і дівчата, а навіть іхі-ті 
бригади. Показовим щодо 
цього став завод «Червона 
зірка». Тут комсомольсько- 
молодіжна бригада Імені 
XXIV з'їзду КПРС різчиків 
ковальсько - пресового цеху, 
де бригадиром Гсннадій Брай- 
ловськпй і групкомсорг Надія 
Смутко. стала переможцем в 
соціалістичному змаганні се
ред комсомольсько - молодіж
них колективів.

Під час огляду було 
відзначено кращих з кра
щих молодих робітників 
області: електрослюсаря 
шахти 3-біс комбінату 
«Олександрінвуг Ілля» 
Олександра Бульбу, ін
женера Саітловодсьчого 
"заводу чистих металів 
імеїчі 50;річчя СРС? Ва
лентина ІІІумила, інжеье-

ра-технолога ливарного 
цеху сірого чавуну Вікто
ра Погорелова. До речі, 
йому та О пече гідру Буль
бі нещодавно присвоєно 
звання «Заслужений мо
лодий раціон іліззтор 
республіки».

Найкращим за
собом залучення 
молоді до вина
ходів та раціо
налізації стали 
виставки техніч
ної творчості та 
конкурси профе
сійної .майстернос

ті. Беручи в них участь, молоді 
раціоналізатори передають ск'й 
досвід іншим і самі навча
ються. В минулому році було 
проведено 63 виставки моло
дих умільців, а кращі експо
нати потрапили на республі
канську виставку ТТМ.

Безперечно, всі ці ус
піхи були досягнуті зав
дяки турботі комсомоль
ських комітетів, організа
цій НТО та ВТЗР. Але не 
можна закривати очі на 
те, що серед винахідни
ків області мало ще ком
сомольців, на багатьох 
підприємствах не органі
зовано або погано пра
цюють школи молодих 
раціоналізаторів. На це 
повинні звернути особли
ву увагу комітети комсо
молу та ради ВТЗР. Чим 
більше у час буде моло
дих умільців, тим вагомі
шим стане внесок в ра
ціоналізаторський фонд 
дев’ятої п'ятирічки.

А. КОЛОДЯЖНИИ, 
інженер обласної ради 
ВТВР.

Змагання на приз «МК» «Першій тритисячниці Кіровоградщини».
ринника. Тут щодня збираються 
не тільки доярки, а А відтоді- 
вельиики, механізатори. По циф
рових показниках можна оцінні я 
роботу7 тієї чи іншої доярки. В 
листках молодих доярж від
мінні оцінки. Соромно було б 
дівчатам, коли б товариші ні.зи- 
вали їх прізвища серед тих, хто 
не дотримав слова; Справа ком
сомольської честі пе тільки доб
росовісно працювати, а й викону
вати соціалістичні зобов’язання. 
Особисто я в лютому одержала 
на 70 кілограмів молока більше 
на корону, ніж наміталося пла
ном. За два місяці — па 150.

Коли у «Молодому комунарі» 
надрукували умови, конкурсу се
ред молодих доярок, дізч.тга за
думались, .мовляв, не зможемо

ОЦІНКИ В „ОСОБИСТОМУ РАХУНКУ“
ДЯ ИНУЛОГО року я була вчп- 
Іи елі «середнячків». На корову 
надоїла по 2370 кілограмів меле- 
ка. Дояркою працюю другий рік, 
на ферму прийшла за покликан
ням. Тому мрію досягнути ще ви
щих результатів. Коли па зборах 
колектив" брав соціалістичні зобо
в’язання на третій, вирішальний 
рік п’ятирічки, підрахувавши ра
зом із зоотехніком 
ти», вирішила на 
надоїти не менше, 
лограмів молока.

Не легко здійснювати намічене. 
Та в цьому мені допзмагіе ко
лектив і особливо досвідчена до
ярка Віра Трохимівпа Гайкович. 
У неї є чого повчитися.

Нині змагаюся із Марією Ніно- 
лаєвою. Колись вона, як і я, міц
но трималася «золотої середи
ни», нині ж стала заспівувачем у 
соціалістичному змаганні.. По на
доях на корову подруга обігнала

псі «за» і «про
колену корену 
як по 2800 кі-

мене в січні, а я її — в першій 
і другій декаді лютого.

Хочу розповісти колегам про 
листок «Особистий рахунок», яко
го завела кожна доярка ферми. 
У ньому намічене конкретне зав
дання на кожен місяць. Тепер 
знаю, чого повинна досягти не 
тільки за декаду чи місяць, а й 
щоденно. Повірте, це гірші жить 
хороші наслідки. Приміром, у січ
ні в моїй групі було багато ко
рів у запуску, тому намітила 
одержати від кожної корови по 
190 кілограмів молока, мала ж 
по 270. Більше надоїла ае тому, 
що корови розтелились, а завдя
ки старанній підготовці кормів, 
повного видоювання худоби.

Був ще один фактор, який чи 
не найбільше вплинув на персті;- 
конання місячного завдання — 
листок «Особистого рахунку». 
Висить він на видному місці у 
кімнаті відпочинку будинку тва-

добитись тритисячних надоїв. А 
зараз м> .....................
молодих 
ження.м 
їх честь 
прапор, 
стенду

доярка 
з’їзду 
ського

повеселішали. Більшість 
доярок йде з виперед- 

графіка. Не раз вже па 
піднімали біля ферми 

а прізвища заносили до 
«Стрічка передовика».

М. БОСА, 
колгоспу імені XXII 

КПРС Новомиргород- 
району.

о
ЗМІНЮЄ СВОЄ ОБЛИЧЧЯ 

ПАНТАЗІЇВКА ЗНЛМ ЯМСЬКО
ГО РАЙОНУ. ЗДАЄТЬСЯ. ЗОВ
СІМ ЩЕ НЕДАВНО БУДЬ 
ВЕЛЬНИКИ ЗДЛЛИ_ДИТЯЧШТ 
САДОК. А ОСЬ ВЖЕ СЕРЕД 
БУДІВЕЛЬ ВИСТРУНЧИВСЯ 
ДВОПОВЕРХОВИЙ МАГАЗИН. 
КРАСИВО* ВПИСУЄТЬСЯ в 
ЛАНДШАФТ БУДИНОК КУЛЬ
ТУРИ. БУДИНОЧОК ТВАРИН. 
НИКА.

НА ФОТО: ПАНТАЗІГВСЬКІІП 
БУДИНОК «КУЛЬТУРИ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВЛ.

КОЛИ ГРАФІК
ВИКРОЄНИЙ
НЕ ПО ЗРОСТУ

ПІЗНАНЕ СЕРЦЕМ
ГРОМАДСЬКІСТЬ КІРОВОГРАДА ВІДЗНА

ЧИЛА 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 40- 
РІЧЧЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСЛУЖЕ

НОГО АРТИСТА УРСР Г. Г. СЕМЕНОВА

СЛОВО «буде» ще до недавнє вважа
лось чи но найпопулярнішим в лек

сиконі побужан, «Буде завод», буде міс
то», «буде феронікель». Вже є завод, є 
плавки, є пооні ковші феронікелю. Але 
майбутній час — все ще владний у дум
ці кожного побужанина. Бо пліч-о-пліч 
з металургами трудову вахту несуть бу
дівельники і монтажники. Зводиться дру
га черга заводу.

На урочистих збо
рах, присвячених 
першій плавці по- 
бузького фероніке
лю, колектив удар
ної комсомольської 
будови взяв зобо
в’язання пустити с 
експлуатацію елек
троплавильну піч 
№ 2 ще в першо
му півріччі цього року. Робота попе
реду чимала. Треба змонтувати другий 
кран-перевантажувач, дві трубчаті печі, 
реконструювати і змонтувати рудотер- 
мічну піч. Щоб виконати свої зобов’я
зання в такі стислі строки, будівельни
кам потрібно налагодити чіткий ритм на 
всій великій будові.

На жаль, познайомившись з ходом ро
біт, переконуєшся, що до цього ще 
далеко. На спорудженні другої черги 
заводу будівельники, крім хороших, 
цінних починань, вносять і старий, до
сить сумний, досвід зволікань, недоро
бок.

На головному будівельному майданчику, до 
монтується електроплавильна піч № 2, працює 
шість бригад. Майданчик невеликий, такий со
бі «п’ятачок», але цс іі утруднює роботу. 
Бригади заважають одна одній. Начальник 
Побузької рембуддільніщі тресту «Укркольор- 
метремонт» О. І. Кофаиов з образою розпо
відав, як монтажники СУ-206 затримали на 
два диі роботу всієї дільниці, збивши гсоде- 
зичні відмітки на поднні печі,

В. Г. Рижих, начальник дільниці С.У-280, яя 
і ке звинувачення знизу« плечима. Дільниця 

працює вправно, Із завданням справились до* 
строково, так що ж, накажете два тижні бай. 
днкуватн десяткам робітників? Тому ІІ стали 
До роботи з випередженням. А потім зайшовся 
пивно па адресу,., дільниці «Укркольормет* 
Ремонту». Бо, мовляв, вони І самі не Працю
ють і Іншим но дають. За графіком 

кркольоркетремонт» повинен був завершити

роботи ще 20 лютого. СУ-200 організовує дво
змінну, але друга зміна не може приступити 
до роботи, бо О. І. Кофанов не прибрав, як 
було домовлено, автомобільний кран з май
данчика.

Винна тут, очевидно, не стільки та чи 
Інша дільниця, скільки керівництво бу
дівельного комплексу і заводу. Бо якщо 
Цілий підрозділ монтажників зміг розпо. 
чати роботи на двадцять днів раніше 
строку, то значить графік той був зши
тий надто просторим. Інші ж в цей гра
фік не вкладаються, він для них тісний. 
Дільниця «Укркольорметремонту» при 
усьому бажанні не може завершити 
монтаж кожуху реконструйованої печі. 
Не вистачає понад 20 тонн листової ста
лі, двотаврових балок, кутникового про
кату тощо. Так послуговує монтажникам 
відділ постачання заводу, який тимчасо

во очолює В. І. Коч- 
марський.

А відділ облад
нання повинен був 
поставити тяги на 
стяжку корпусу, гай
ки та муфти. Але 
ремонтно - механіч
ний цех своєчасно 
не отримав замов
лення на виготов

лення цих деталей. Зрозуміло, що 
при такій організації робіт важко досяг
ти чіткого їх виконання.

Графік черговості робіт зривається. Керів
ництво будівельного комплексу складає новий 
графік паралельного їх проведення. Це — ви
мушений захід, і вік вимагає ще чіткішого 
планування, постачання та своєчасного завер
шення кожного, навіть наііепізодмчного, 
етапу будівництва. Але в котельній затри
муються монтажні роботи через відсутність 
спеціальних кріпильних болтів, генпідрядник 
пе завершив роботи на майданчику під газо
очисні агрегати, із затримками будується май
данчик обслуговування електроплавильної пе
чі № 2.

Чимало «боргів» будівельники мають 
і по першій черзі заводу. Повільно бу
дується квантометрична лабораторія 
плавильного цеху, не пущено в експлуа
тацію вантажний ліфт тощо. Зараз бу
дівельники трудяться в особливих умо
вах. Завод працює і чимало робіт ве
деться в діючих цехах. В такій обстанов
ці запорукою успішного завершення бу
дівництва в намічені строки може бути 
суворе дотримання графіків ведення бу
дівельно . монтажних робіт, чітка взає
модія всіх підрозділів будівельників і 
заводу. Для того, щоб виправити стано
вище, час іще с.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

смт. Побузьке.

Він був перекопаний: 
подаруй людям радість, 
серцем одкрий для них 
дивосвіт краси, — і в те
бе будуть другі на все 
життя. З такчмн помис
лами Георгій Гпаговьч 
поспішав нюхни до теат
ру. їхав па гастролі до 

хліборобів, у великі її ма
лі міста. І отак ці
лих сорок ліг. Він вихо
див на сцену, щоб поста
ти перед шанувальника
ми театру шекстровсь- 
ким Ліром і Тарасом 
Бульбою, паном Шпаком 

І Мартином Борулею. Кі
ровограді поспішали пе
реглянути вистави і-ро- 
ппвннчан, знаючи, що в 
ролі Галушки знову буде 
заслужений артист УРСР 
Г. Ґ. Семенов. А вгадай
те кінофільми «Солдат
ка» І «Сон». Тут тож з 
новою самобутністю од
крився талант нашого 
улюбленого ми гця.

Ролі, ролі... їх в нього 
близько двохсот. І щора
зу Георгій Гиатозтч ви
голошував свій монолог 
з притаманною йому муд
рістю і простотою, щора
зу він був певнііпаїпш.ї і 
водночас залишався са
мим собою — без байду
жості і фалмчі. з висо
кою правдою і вмінням 
художнього перевтілен
ня...

А нині йому вже ви
повнилось 60.

Па ювілейний вечір в 
музично-драматичний те
атр імені М. Л. Кропив- 
ницького іменинника при
йшли привітати сотні ша
нувальників ,їого таланту 
— робітники і службовці, 
студенти, самоіівль’іі ми
тці міста.

— Йому тільки тричі 
по двадцять. А це ж мо
лодість.

І вій відлопїдлв ira 
кожне вігаїт спраглі

молодим ї теплим у-смі* 
хом, таким милим і ра< 
дієвим.

Привітали іменинника 
лауреат Державної премії 
імені Т. Г, .Шевченка. за
служений. артист УРСР 
К. й. ПараконьсВ (Запо
ріжжя), заслужена арти
стка республіки Н. У. Бі
ленька (Ждано»), митці 
з інших театрів України.

З вітальним словом на 
ювілейному вечорі висту
пив секретар обкому КП 
України Д. С. Сиволап. 
Він вручив Г. Г. Семено
ву Почесну грамоту об
кому партії та облвикон
кому.

У ювілейному вечорі 
взяли участь завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому партії І. П. 
Оліфірепко, заступник го
лови облвиконкому Є. М. 
Чабаненко.* ♦ *

Редакція іазетії «.Чо- 
лодий комунар» теж при
єднується ДО ЧИСЛСіНіНХ 
привітань на адресу юві
ляра.

АКОРДИ
В ТИШІ
УСПІШНО
ПРОЙШОВ 
ТИЖДЕНЬ 
ДИТЯЧОЇ 
МУЗИКИ

Тиждень дитячої музики став справжнім святом як для юних 
виконавців, так І для їх ровесників — глядачів. В залах, де від
бувались концерти. завжди стояла тиша. Адже головне завдан
ня музичного тижня, який, до речі, відбуватиметься в країні що
річно на початку березня, залучення до музичної культури ши
рокого кола учнівської молоді.

Школярі Кіровограда, наприклад, зустрілися під час тижня з 
самодіяльним композитором О. О. Смоляпськнм, переглянули 
чимало цікавих музичних кінофільмів і прослухала звітні кон
церти діітячмх колективів Палацу піонерів, музичних шкіл, ди
тячих секторів будинків культури.

Юиі аматори — учасники тижня — хорові колективи, окремі 
виконавці, музиканти показали непоганий рівень підготовки, ба
гато з них продемонстрували належний рівень маіістерності. 
^к, наприклад, учениця музичної школи шестикласниця СШ 
л 32 Іра Колесникова на звітному концерті виконувала свої 
власні музичні твори — «Літній дощик», «Полька», «Вальс».

Плідну роботу по організації тижня провела облпрофрада, 
активну участь у проведенні Його взяли викладачі і студентЯ 
музично-педагогічного факультету Кіровоградського недіпстк- 
туту, позашкільні відділи Палацу культури імені Жовтня, Бу
динку культури імені Калініпа та клубу імені Крючкова, музич
ні заклади міста.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.
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Король
ж В ■ ®мафії

У Нью-Йорку на вісімдесят третьому 
році життя вмер Фреик Костелло — 
один з некоронованих королів Америки, 
патріарх мафії, колишній всевласпий 
«прем'єр-міністр злочинного світу».

Американські газетярі зараз як заслугу 
відзначають, що йому вдалось обійти 
багатьох колег по ремеслу: Костелло 
залишив цей світ в спокійній домашній - 
обстановці. Його не прирізали, не при
стрелили і не задавили суперники з 
конкуруючих «сімейств», як нерідко 
траплялося з іншими крупними ватаж
ками мафії. І ще один парадокс: ніхто 
в Америці не дивується тому, що Ко
стелло кінчив свої дні на свободі, ?. не 
за тюремними гратами.

Внхідець з Італії, Франциско Кастй- 
лья ще в юні роки взяв собі низе ім’я 
й прізвище, що зазвучали на американ
ський лад. Він швидко став «своїм» і 
висунувся в такому небезпечному се
редовищі, яким є американська мафія. 
В 1929 році Костелло скликав на «мир
ну конференцію» в Чікаго залишки ма
фіозі, ряди якої дуже поріділи після 

^міжусобної бойні, що була вчинена па 
( свято святого Валентина — в день, ко

ли в Америці за традицією дарують ко
ханим подарунки.

— Доки ми будемо знищувати одкн 
одного, брати? Хіба ми не однієї крові, 
не одних помислів і віросповідання? — 
звертався Костелло до присутніх. — 

Так поділимо ж по-братерському наш 
бізнес і будемо спільно ГВЭПЦ ГН прибут
кові діяння.

Заклик подіяв, а Костелло разом з 
посадою «прем’єр-міністра» одержав у 
своє розпорядження контрабандну тор
гівлю спиртним, гральні автомати і то
талізатор на скачках. У 1951 році Ко
стелло довелось постати перед сенат
ською комісією у справах розслідуван
ня злочинності. Вожак мафії не запере
чував, що займався контрабандою, але 
запевнив комісію, що це були гріхи мо
лодості. Відтоді, мовляв, він «зав'язав» 
і веде життя лояльного іромадянима 
Сполучених Штатів.

Остання зустріч Косгелло з поліцією 
відбулась 3 роки тому, коли він обідав 
У. Дорогому ресторані. До його столика 
підійшов поліцейський і поцікавився,"па 
які кошти той живе. Ветеран мафії з 
гідністю відповів: «Я нині у відставці». 
Чи то поліцейський був новачком, чи не 
одразу зметикував, з ким має справу, 
але вважав своїм обов’язком відвезти 
підозрілого «відставника» в поліденсь- 
кий відділок, де перед Костелло, зро
зуміло, відразу ж вибачилися. Насту п»- 
ного дня вся Америка сміялася над не
вдалим стражем порядку.

Відтоді до самої смерті ім’я Костел
ло в пресу не потрапляло: ветеран ма
фії жив відлюдно. Проте підпільний 
бізнес, біля джерел якого стояв Френк 
Костелло, продовжував розпиватися 
справжніми американськими темпами і 
породив цілу галерею ультра-гапгсте- 
рів, які набагато випередили сумку 
славу колишнього вожака злочинного 
світу Сполучених Штатіз.

А. ПАЛЛАДІЙ. 
(АПН).

«Палиця ніколи не виходила із вжит
ку» — констатує американський жур
нал «Ньюсуїк», торкаючись методів 
ховання, що застосовуються в школах 
США. У статті, присвяченій цій «педа
гогічній» проблемі, журнал пише:

Т.Т ЕЗВАЖАЮЧИ на ріст скарг «прибіч- 
ників свободи волі», лише три шта

ти — Масачусетс, Меріленд і Нью-Джер- 
сі — заборонили застосуван
ня в школах тілесних пока
рань. Проте, на решті тери
торії країни биття залишає
ться поширеним явищем у 
шкільній освіті. Більше то
го, одержавши нещодавно 
на перегляд рішення суду 
міста Далласа, штат Техас, 
про покарання в школі, Верховний суд 
США підтвердив, що тілесні покарання 
і надалі запишуться виховним заходом у 
тисячах американських шкіл.

Далласька справа виникла після того, 
як батьки двох школярів-негрів висту
пили проти міських властей, які дозво
лили бити учнів без відома батьків. Хо
ча більшість шкільних рад, що дозволя

ють бити учнів, вимагають застосування 
цього заходу «без гніву й злості» і при 

ои- цьому «вникаючи бити по голові», на 
практиці ці «гуманні» принципи не вико
нуються. 15-річна учениця однієї з дал- 
лаських шкіл була нещодавно так поби
та, що її поклали в лікарню. В іншій 
школі 15 хлопчиків були висічені лишо 
за те, що в них не було гімнастичної 
форми,

ПАЛИЦЯ-АТРИБУТ 
НАСИЛЬСТВА

Противники тілесних покарань незадо
волень відмовою Верховного суду США 
переглянути дзллаську справу. Деякі з 
них мають намір продовжити боротьбу 
в рамках нещодавно створеного Націо
нальною комітету в справі викорінюван
ня покарань у школі.(«Ньюсуїк» — АПН)

СТАТТЯ,

ІНФОРМАЦІЯ,

КОМЕНТАР.

/р ТР1МКИЙ ріст вар- 
ТОСТІ: ЖИТТЯ В Анґ- 

ліі тяжко відображає
ться на .матеріальному 
становищі студентів. Ли
ше з червня 1970 року, 
тобто з момен'у прихо
ду до влади уряду кон
серваторів, до жовтня 
минулого року ціни на 
продукти харч/ванн я
зросли на 22 проценти. 
Але це пише «середні»

ли шукати допомогу у 
приватних колах. Проте 
кредитори - «благодій
ники» (банки, страхові 
компанії, будівельні то
вариства) гамі не проти 
погріти руки на тяжко
му становищі універси
тетів. Вони дають гроші 
лише на високі процен-
ти.

Згідно попередніх 
підрахунків, в 1973— 

1976 роках для 

«ЗЙНОРОЖУШЬ»
над 50 мільйо
нів фунтів. Ад
міністрація уні
верситетів, на
магаючись ви

йти з важкого становища, 
вирішила в новому учбо
вому році підвищити 
плату за гуртожиток, а 
заразом і 
дентських 
викликало 
тест з боку студентства. 
Студенти семи універ
ситетів (Брісгапьського, 
Ліверпульського, Ас- 
тонського та інших) від- 
моцились платити за 
гуртожиток.

Боротьба англійських 
студентів — складова 
частина загальної боро
тьби трудящих гроти 

і <.за- 
ззообіт- 
фзктич- 
контро-

СТИПЕНДІЇ
цифри. Хліб, наприклад, 
подорожчав на 25 про- 
центів, масло — на 34, 

*-й*’ясо — на 39. Близь
ко двох третин мізер
них стипендій студентів 
йде на плзгу за гурто
житок, а на харчування 
залишається лише 47 
пенсів у день.

Причина тяжкого ма
теріального становища 
студентів не пише 8 не
стримному рості цін, 
але і в політиці, що 
проводить уряд консер
ваторів в інтеоесзх мо
нополій. Г 
лена на 
державних 
на соціальні потреби, 
тому числі й

Втративши 
підтримку, 
ські власті змушені бу-

Зона напрев- 
скорочення 
асигнувань 

в 
на освіту, 
державну 

університет-

ціни п сту- 
їдальнях. 11е- 
ПІЗ<»1Й про-

урядової політики 
морожування» о- 
ної плати 
ній 
пю за цінами.

В. ПАВЛОВ. 
(АПН).

при 
відсутності

«Америка потребує змін, тому що її Зо мільйонів 
чорних громадян не хочуть жити покірно під зна
ком свого гооя в минулому. Вони відкинули від
чай, напружили свої сили аби живі чи мертві ніко
ли не підпорюватись, не відступати... Америка по
требує змін!» Ці думки належать всесвігньовідомо- 
му борцеві проти расизму і дискримінації за гро
мадянські права негрів Мартіну Лютеру Кіпгу. За 
них він поплатився своїм життям.

І до сьогоднішнього дня расизм — це людинопсна- 
висна філософія приниження і насильства над наро
дом з іншим кольором шкіри — накладає свій жах
ливий відбиток на суспільні відносний в Сполуче
них Штатах. Всупереч громадянській декларації І 
обіцянкам офіційного Вашінгтона дискримінація про
довжує існувати в різних сферах жпггя — освіті, 
економіці, культурі.

«США: громадянин другого сорту» -— так прого
лошує штемпель на знімку на американському іона- 

■ кові з темним кольором шкіри. І в цьому символіч
ному фотоплакаті є багато гіркої істини. Все (неба
гато людей в сучасній Америці ставляться до своїх 
чорних співвітчизників ЯК до людей «другого сорту».

(Знімок із газети «Народна млтдеііс» НРБ).

Після вбивства в Сен-Жак де Компостель
Йому було двадцять років, сту- 
“ денту Хосе Марії Фуентесу, 

^соли куля поліцейського обірвала 
^ .іого життя. Це сталося в кінці 

минулого року в стінах універси
тету Сен-Жак де Компостель, 
Студенти цього іспанського вищо
го учбового закладу зібралися на 
мітинг, коли «сили порядку», ви
кликані адміністрацією, увірвалися 
у приміщення, щоб розігнати «бун
тівників». Один з поліцейських 
вистрілив не прицілюючись. Офі
ційні власті постарались замов
чати про цей інцидент, назвавшії 
його просто «випадковістю».

Але Інакше розцінила цю подію про
гресивна громадськість країни, »ка 
»зажав, що вбивство було не випадко
вим. за кілька днів до драматичних 
«одій в Сен-Жак де Компостель мі- 
и>стр внутрішніх справ Гарікано Го
ны підтвердив існування спеціального 
наказу сидам безпеки. Згідно нього 
поліцейські гне повинні вагатися» І 
лвов езково стріляти, якщо обставили 
с’имагають застосування зброї».

Вбивство Хосе Марії Фуентеса 
викликало вибух обурення серед

студентства. У Барселоні після 
масової демонстрації учнів влас
тям довелося закрити місцевий 
університет. В Овьєдо студенти 
на знак протесту проти терору 
зайняли факультет права. Студент
ські мітинги відбулися в різних 
учбових закладах міста.

Новий рік не приніс спокою. Иустув 
чимало факультетів. Території ряду 
навчальних закладів зайняли поліцей
ські і солдати.

Іспанське студентство — один із за
гонів демократичної опозиції франкиз
му — виступає з цілком визначеною 
політичною програмою. В першу чергу 
учні вищої школи вимагають перегля
ду антидемократичних університетських 
порядків, виведення військ з студент
ських містечок, надання прав на ЗОо- 
ря і на створення власних союзів.
— Головна особливість нинішньо

го руху студентів — в його зв’яз
ку з боротьбою інших опозицій
них франкизму сил і в першу чер
гу з робітничим класом,— сказав 
мені член ЦК Союзу комуністич
ної молоді Іспанії Франсіско Гон
салес, який побував нещодавно

у Москві, — прикладом тому мо
жуть бути хвилювання минулого 
року в Каталонії. Рух студентів 
за демократичні реформи в систе
мі освіти був підтриманий ката
лонським пролетаріатом, який вва
жає їх вимоги однією з частин 
своєї програми боротьби за демо
кратизацію внутріполітичного жит
тя. В свою чергу, учні, студенти 
підтримують антифранкистські ви
ступи на заводах і фабриках. Во
ни чітко усвідомлюють, що без єд- 

■ пості дій з робітниками їм ие до
битися задоволення своїх потреб. 

Офіційний Аїадрід загрож у є 
репресіями студентам, які відмов
ляються повернутися в аудиторії 
до тих г.'ір, поки не будуть задо
волені їх потреби. Власті ляка
ються міцніючого союзу робітни
чого класу з передовою молоддю, 
що навчається, з прогресивною 
іспанською інтелігенцією.

Л. МИЛОВАНОВ. 
(АПН).

З рекламного оголошен
ня нью-йоркської газети 
«Ньюсдей» на читача ди
виться дуло гвинтівки. Най
новіша марка, автоматич
на, з оптичним прицілом. 
Як читаємо а тексті, ціна 
на цю «зручну зброю» 
знижена до 125 доларів.

Між Іншим, якщо покупець 
вважає, що це «останнє сло
во фірми «Ремінгтон» йому 
ие по кишені, ТО ДО його пос
луг залишається багатий ви
бір гвинтівок інших моделей. 
Деякі з них можна купити 
всього за 34 долари.

Широко рекламований смер
тоносний товар не залежуєть
ся на полицях. З дня в день 
росте число вогнестрільної 
зброї, що знаходиться п ко
ристуванні приватних осій. 
Далеко не за повними під
рахунками, 130 мільйонів 
гвинтівок, рушниць 1 пістоле
тів (більше. ніж По одному па 
дорослого) знаходиться в квар
тирах американців . І лоро» 
ця не лежить без діла.

У США здійснюється 10 
тисяч вбивств на рік із за
стосуванням вогнестріль
ної зброї і 27 тисяч само
вбивств... Поліцейські і 
медичні власті США 
стверджують, що можна 
було б уникнути багатьох 
трагедій, коли б зброя не 
була такою доступною.

У сьогоднішній Амери
ці кожні 13 секунд про
дається гвинтівка, пістолет 
чи якийсь інший різновид 
вогнестрільної зброї. Ви
користовуючи її, злочинці 
щороку здійснюють 200 
тисяч пограбувань. До ре
чі, торгівцям смертю доб
ре відома ця сумна ста
тистика: вони уважно вив
чають коньюнктуру рин
ку...

Магазин вогнестрільної 
зброї, що на Бей Шор 
стріт, днями оголосив ши
рокий розпродаж нової 
партії гвинтівок «за зниже
ними цінами». Господарі з 
задоволенням потирають 
руки — «ходовий товар» 
користується широким по
питом. їм байдуже, що в 
результаті подібного «біз
несу» проллється кров їх 
співвичизників, зросте зло
чинність.... Розпродаж 
йде повним ходом. Мага
зин на Бей Шор стріт від
критий щодня з 10 ранку 
до 9.30 вечора...

Н. СЕТУНСЬКИЙ.
Нью-Йорк.
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• Є 285 ЗНАЧКІВЦІВ. ЦЕ БАГАТО ЧИ МАЛО!
• СТАРТИ СПАРТАКІАДИ — В СУБОТУ 
•ЗБІРНА ВИЗНАЧАЄ СХОДЖЕННЯ

З ПРИЦІЛОМ
НА ЗАВТРАШНІЙ день

У КАБІНЕТІ фізвиховання — 
ціла галерея портретів кра

щих спортсменів технікуму. То 
призери /V ювілейної спартакіа
ди України. Зустрітись з цими 
юнаками і дівчатами хотілося в 
першу чергу. Та керівник фізви- 
ховання Михайло Семенович Би
ков повів до іншої фотовітрини, 
що виставлена в коридорі:

— Ось з ними, — мовляв, — ще можна 
познайомитись. А торішні чемпіони вже 
працюють в заводських цехах. Кілька 
сот наших учнів взимку отримали ди
пломи. Серед ннх — призери ооласинх 
та республіканських змагань, першороз
рядники, кандидати в майстри спор
ту. Тепер — надія на молодших. І 
отак щороку: тільки підготуємо висо
кокласних спортсменів, а їм вже нора 
залишати аудиторію технікуму. Але 
цс не біда, 3 тисячі семисот можна 
знову буде підготувати десятки веду
чих. Та й. врешті-решт, ми працюємо 
не заради того, щоб похвалитись ра
зючою цифрою.

Все ж далі розмова була про цифри. 
Цифри росту загону значкистів, роз
рядників. З тих пір, як стартував но
вий комплекс ГПО, в спортклубі «Ма. 
шинобудівник» нормативи виконали 
'.’85 юнаків і дівчат. Багато це чи ма
ло?

— Нам кажуть, — пояснює Биков, —- 
що для технікуму за рік це непоганий 
розгін. Але ми вважаємо, що могли б 
мати вищий показник. Отримали знач
ки ГПО Валентин Мельник, Віра Та- 
цепко, Наташа Слесарова. Цс фіз*- 
культурники, які захоплюються багать
ма видами спорту. їм неважко було 
справитися з усім комплексом вправ. 
А ось ті, хто прийшов до нас восени, 
повинні ще довго тренуватись...

І Михайло Семенович згадав той 
день, коли першокурсники машинооу- 
дійного технікуму у вересні складали 
залік з плавання. З 24 учнів однієї 
групи нормативи виконали лише шість. 
Були такі, які ще й не вміли трима
тися на воді,

— На водній станції факультету філ- 
виховання педінституту ми перевірили 
за кілька днів майстерність 800 
Дві третини з них повинні ще й 
року готувати себе до того, щоб 
витися з вимогами комплексу, 
де? Власної спортивної бази на 
річки в нас нема. Відчувається пробле
ма і в підготовці лижників...

Та викладачі технікуму знайшли ви
хід — попросили допомоги в шефів 
— з педінституту, спартаківиів міста. 
У вільний лід занять день 550 юнаків 
та дівчат стали на лижі, що дали їм 
фізкультурні активісти обласної ради 
ДСТ «Спартак», В шершу чергу залік 
складали призовники.

учнів, 
цього 
спра-

Але 
березі

ДО РЕЧІ, з тими учнями, які не
вдовзі стануть воїнами, активісти 

технікуму працюють з особливим ста
ранням. Розподілили їх за віковими 
групами, визначили дні трецувапь — 
в двох спортзалах на спортивних май
данчиках, на стадіоні. І ось більше 
350 юнаків виконали по п'ять • шість 
нормативів комплексу ГПО.

Не кожен одразу може отримати хо
рошу оцінку на вогневому рубежі. І 
цс закономірно. Але М. С. Биков вва
жає, що саме в цьому виді спорту ви
хованці технікуму зуміли б зробити не
поганий розгін. Адже є в них зразко. 
вий тир — кращий в місті, є високо
кваліфіковані наставники. Тим часом 
саме стрільці під час міської спарта
кіади серед учнів спеціальних середніх 
учбових закладів покищо виступили 
саабо. Проте тенісисти і баскетбо
лісти були непереможні, во
лейболістів технікуму теж 
вважають найсильнішнми в 
місті, А ось стрільці підво
дять... . ,
НОВИЙ комплекс ГПО 

вплинув неабияк на ріст 
майстерності юнаків і Дів
чат, які тренуються в окре
мих секціях. Нині в спорт
клубі підготовлено вже 1089 
спортсменів масових : розря
дів, е десять першорозрядни
ків. один кандидат у май
стри спорту.

Раніше, наприклад, в 
спортклубі відзначалися ви
сокими показниками під час 
республіканських та облас
них змагань гандболістки. І 
ось вже з'явилися нові Іме
на: вихованки Тетяни Соко
лової і Тамари Ілючеи В 
турнірі тенісисток міста (се
ред команд середніх спе
ціальних учбових закладів) 
не мали собі рівних.

Популярним став в спорт
клубі велоспорт. Вирішено 
для велосипедистів створити 
спеціальну базу. Закупили 
вже велосипеди. I тепер тре
нер Анатолій Тесленко готує 
до змагань 18 юнаків.

Сам Биков шість раз на 
тиждень влаштовує трену
вання гандболісток. В нашій 
збірній команді, яка готує
ться до молодіжних ігор 
республіки, — чотири пред
ставниці «Машинобудівни
ка». Тренер вимогливо і ре
тельно проводить кожне гре. 
нування. Там, на рсспублі-

ВОГНЕННА ЛИСИЦЯ
Світило ясне сонце, вгорі 

дзвенів, співав зелений шум 
— кінчався гравепь. Я його- 
лі йшов Коговеьким лісксм. 
Враз дерева розступились. 
Справа стояли кремезні гіл
лясті дуби, стрункі ясени, а 
зліва розстелився лан жита. 
А па стежці, кроків за двад
цять, сиділа дивовижної 
краси лисиця і пильно сте
жила за чимось у зелених 
стеблах. Почувши мою ходу, 
вона, як спалах вогненної 
блискавиці, майнула, помча
ла стежкою і зникла у лісі.

Недалеко звідси живе молодиіі 
механізатор, Григорій Пннкуіи. 
Диваком звуть його чомусь. Ма
буть... Разповім про нього, що 
чув і бачив.

Йде Григорій непомітно лісовою 
стежиною — і зупиняється. Там, 
збоку, між травою повзе вуж. 
Інший би зразу на вужа з пал
кою — вбнтн. А він заговорить, 
неначе вуж зрозуміє його мову: 

■ — Прямуй, прямуй, голубе, да
лі. Не бійсь — не зачеплю.

Недалеко від садиби Григорія 
річка... Як кінчається літо, як 
підуть внподкн у політ, стануть 
на крило, з усіх країв, з Кірово-

«рада приїжджають мисливці. 
Бахкають вдень і вночі... Летів 
підранений крижень і впав на 
подвір'ї. Григорій підібрав Його, 
виходив, вилікував та й випустив 
у голубе небо:

— Лети, голубе, па ясні й 
тихі води!

То в нього їжак перези
мує, то.’кимось скалі ієна со
рока. Три роки тому в бе
резні залютували морози, 
хуртовини налетіли. А із за
морських країв ’лелеки саме 
повернулися... Знайді їв май
же замерзлих гри пари у 
очеретах, приволік. до своєї 
.хати і врятував. ,

А минулої зими і яке вчи
нив, що й досі про те у селі 
говорять.

Січень видався просто лютим! 
Морози щодня — двадцять граду
сів. Випали сніги, закрили осе. 
I все степове, лісове. Звірі, звіря
та, птахи посунули до села. Вий
деш вранці — заячі сліди 
біля собачих конур... Поніс Гри
горій корові оберемок сіна, при
гнувсь — біля ясел лежить . 
сиця. Взяв лисицю па рукн 
помістив у клітку, що 'від кролів 
пустувала. Цілий .місяць годував

аж

ли- 
ft

ПРИ PO4Л 
/ т и

її. Сам мовчав, та жінка прого
ворилась, і до нього одного вечо
ра навідавсь ----------- ---- ~"
нень:

— Продай!
— Кого?
— Лисицю!
— Іди ербі,

невдаха - мисли-

Гроші дам! 
__  . чоловіче!

— Ось тобі п’ятдесят карбован
ців!..

Увечері, як добре стемні
ло, Григорій відкрив двер
цята: • ■

— Можуть тебе, голубко, 
и украсти! Рушат, у своє 
поле чи ліс. Рушай, рушай.;.

Вгорі дзвенів, співав зеле
ний шум.

Тихо цвіло жиго, гублячи 
на землю золотисті палички. 
Давно блискавицею промай
нула, зникла лисиця. І мені 
чомусь все здавлюся, що. це 
та лисиця, що її зимою під
пустив .молодіш .».тахіні ізатор 
Григорій...- ,

м. стоян, . 
член обласною літератур

ного об’єднання.

І Іовомиргородсьхни район.

побачити 
вихованок таким ж, як були то- 
чемпіонки з «Машинобудівника».

На знімках: внизу — тенісистка Лідій БАУЕР; 
вгорі — велосипедисти Павло СОКУРЕНКО, Віктор 
ЗМЕУЛ та Олександр ПАХУЖА перед тренуваннями, ’ 

Фото В. КОВПАКА.

активісти технікуму, • викладач!
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Для дітей.
. тика - юкиатика». 

нетровськ), 
фільм. (К).

кансі.кому турнірі він хоче 
своїх 
рішні

...А в суботу зібралися всі фізкуль
турні ...
фізкультури, фізорги, громадські тре
нери. Знову розмова про комплекс 
ГПО. Аналізуються показники учнів 
тих іруп, де найменше значківців. Ра
дяться, як навчити плавців, юних снай
перів, визначають маршрути туристів.

Питання про новий комплекс ГПО 
— найперше на порядку денному. Так 
було 1 в березні минулого року. Така 
ж позиція і сьогодні. Тільки приціл на 
найбутнє вже впевненіший і чіткіший, 
Бо є досвід. Є вміння, як вирішити 
ііроолсму...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
м. Кіровоград.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»
В номері’«Молодого комунара» від 8 лютого 1973 

року було вміщено скаргу жителів вулиці {тульської, 
(м. Кіровоград). В.ній йшлося про те, що криниця, 
з якої бере воду більшість жителів Балашівкн, не від
повідає санітарним вимогам.

Цю скаргу ми надіслали »’міський комуїіальний від
діл. Як повідомив нас начальник цього відділу В. Т. 
Мсльничук, міськкомунгосн дав заявку і виділив кош
ти шляхово-експлуатаційному управлінню для будів
ництва на вулиці Інгульській пової криниці.

■ ■ . . ' -і*  

• ПОКАЗУЄ КІРОВОІРАД
ЧЕТВЕР, 15 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.05 — 
навчальна передача з, су
спільствознавства. (М). 16.35

І — «Поезія М. ІО. Лєрмонто
ва». Передача перша. (Лї).
17.20 — «Щоденник змагань». , 
(М). 17.30 — «Кіровоградщина 
спортивна», (Кіровоград).
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 - 
Ленінський університет міль
йонів. (М), 18.40 — «Товариш 
пісня». (М). 19.25 — Виступ

' письменника В. Попова. (М).
.19.40 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Рік як 
життя». Перша серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «Рік 
як життя». Кольорове телеба
чення. Друга серія. (М). 22.35*

......... - дат з фронту». (М). 21.09^' 
, Програма. «Час». (М). 

Концерт народного 
Азербайджанської ,
Маїойаепа. (М).' 22.30 — КО’ 
льорове телебачення. «Для 
любителів балету». (ЛІ). 23.00 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45-« 
Кольорове телебачення. Ху» 
дожній фільм «Рік як життя?. 
1 та 2 серії. (М). 13.10 -•*>
«Шахова школа». (М). 13.40
— Програма телевізійних до- 
..................... '• ' (М). 

«На головних напрям-

Телсвисгава «іваснн - Теле- 
сик». (К). 13.00 — Концерт. 
(К). 16.05 — «Наука — сіль»' 
ському господарству». (М).* 
10.35 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (Ai). J7.00 — Для 
школярів. «До таємниць живої 
природи». (М). 18.00 — «Хро« 
ніка тижня». (Кіровоград), 
18.20 — «Трибуна депутата».' 
(Кіровоград). Ю.Оі) -- «Свії 
соціалізму», (М), 19,30 — 
дожиій фільм «Прийшов t&l-

артиста
PCP . М,

— Концерт артистів оперети.
(М). 23.05 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25- 
Наша афіша. (К). 16.30 — Те
лежурнал «Партійне життя». 
(Львів).. 17.00 — Для юнацт. 
ва. «Орієнтир». /Донецьк). 
18.00 — Телефільм. (К). 1В.30

• — Реклама; оголошення. (К).
. 19.00 — інформаційна програ

ма «Вісті». ,(К). 19.45 — «Нові 
імени», (К)і 20.45 — «На
добраніч, дітгі!» (К). 21.00 — 
Програма «Час*. (М). 2І.30 —

.... .. ... ---- кумеіітальних фільмів.
17.00 - .
ках п'ятирічки». (К). 17.20 —> 
Для дітей. «Мандрівки Гна- 
------ (Дніпро- 

18.00 — Толе-
18.30 — Реклама, 

... , -------- . . ----------------- (К). 19.00 — ІІИ
10.15 — «Людина і її справа», формаційна програма «Вісті», 
(М). 10.45 — Телефільм. (КІ- (К). 19.30 — Концерт. (СІм- 
ровоград), Н.ОО — Тслевісті. ' • — - — - - -
(К). 11.15 — Телефільм «Рід
ні всі місця». (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Україн
ська література для учнів Г 
класу. (К). 12.15 — Для дітей.

«Запрошуємо на' усмішку».
(К). 22.15 — Вечірні новини.
(К). '

П'ЯТНИЦЯ, Ні БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35. - 
Новини.. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (М). г оголошення.
Г *: ___  : “ ___
(М). 10.45 — Телефільм. (КІ- ’ (К). 19.30 — ____ _

ферополь). 20.45 — «На добра
ніч діти!». (К). 21.00 — Про-

— . грама «Час». (М). 21.30 — Хуч 
т- дожиій фільм «Один Із нас».

9 (К). 23.10 — Вечірні моли?
• нн, (К).

Тетяну ПРОЖОГУ з 
м. Світловодська, Тетя
ну КЛИМЕНКО з с. Ма- 
нуйліеки Маловисків- 
ського району, Зіну 
і і ET ЛЯК з с. Ново- 
Григорівки волинсько-

го району та багатьох 
інших цікавить профе
сія кондитера.

— Шановні дівчата! 
Ми вже не раз розпо
відали про умови при
йому до учбових закла
дів даного профілю. 
Слід бути уважнішими« 
Повторюємо: конди
терів готує Кіровоград- 
ське кулінарне учили
ще, що знаходиться на 
вул. Компанійця, 65, До

Наша адреса і телефони
316050. ГСП„ Кіровоград-50, аул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

«омсомольсьного життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

бк окна Індекс 61197, Зам. № 13107,

училища приймаються 
особи з освітою за 8—> 
10 класів, без екзаме
нів, на підставі конкур
су атестатів.

Тетяна г ГОНЧАРЕН
КО з с. Лозуватки Ма- 
ловискївського району 
просить повідомити ад
ресу однієї з шкіл-ін* 
тернатів, що на Кірово
град щин і.

— Олександрі й с ь к а 
середня шісола-ічтер-

нат знаходиться в селі 
Пантаїнці. Назчзнмя е 
школі ведеться україн
ською мозою, з іно
земних вивчаються -ан
глійська та німецька. 
При школі працює філі
ал Олександрійської му
зичної школи. Селище 
Пантаївка має зручне 
автобусне іа залізничне 
сполучення з усіма на
селеними пунктами об
ласті.

І Газета
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у вівторок, четвер, 
. суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня ім. Г, М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глівкії, 2.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ >
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

' з таких спеціальностей:

з числа осіб, демобілізованих з лав Радянської 
Армії:

електромонтери сільської електрифікації (строк 
навчання 0 місяців);

електромонтери сільської електрифікації і зв'язну 
(строк навчання 10,5 місяця);

електрогазозварники (строк навчання 10,5 місяця). 
Зараховані до училища забезпечуються сіипен- 

дією в розмірі 75 карбованців на місяць.
Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон Пе

ремоги, вул. Трудових резервів, 1, ОСОТУ № 3. їха
ти автобусами «А» і «Б» до зупинки «Жовтневий».

АДМІНІСТРАЦІЯ,
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