
ВРОЖАЄВІ—
УДАРНОГО ЖЕНЦЯ!
ГУСТА нива полів Кіровоградщини вже викине ко

лос. Набирається снаги, животворних соків зем
лі, щоб потім лягти тугими золотими покосами.

То ляжуть покоси на хлібному полі третього, вирі
шального року п'ятирічки. Вони мають бути справді 
тугими, бо хлібороби кіровоградські Вітчизні своїй 
теж дали слово ваговите і тверде — зібрати не мен
ше 2,9 мільйона тонн зерна і країні поставити його 
не менше 1292 тисячі тонн.

Запорукою цьому твердому слову стала звитяжна 
праця трудівників села на закладанні основ ниніш
нього врожаю. І якщо говорити про роль у цій спра
ві комсомольців і молоді області, то причетні вони 
до боротьби за дорідний урожай звершенням кон
кретних справ. Це похід молодих механізаторів, уч
нів шкіл за збереження вологи в грунті взимку, іні
ціатором якої виступила комсомольсько-молодіжна 
бригада Василя Лузанівського з колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського району, ульяновські хлібороби 
глибоко вивчали основи високої агротехніки виро
щування зернових, новоукраїнці дбали про наачання 
і поповнення механізаторських кадрів. Майже всі 
комсомольсько-молодіжні колективи успішно спра
вилися зі своєчасним ремонтом техніки, а під час 
весняної сівби показали справжній приклад госпо
дарського вболівання за долю хлібної ниви.

У постанові Центрального Комітету КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по забезпеченню зби
рання врожаю і заготівель сільськогосподарських 
продуктів у 1973 році», опублікованій в пресі, ви
словлено впевненість, що врожай третього, вирі
шального буде зібраний без витрат, буде заготовле
на необхідна кількість кормів, виконано і перевико
нано плани продажу державі зерна, інших сільсько
господарських продуктів. Постанова — документ ве
ликого народногосподарського значення, яка визна
чила найважливіші заходи, що мають забезпечити 
збирання вирощеного врожаю без витрат, у стислі 
строки.

Велика турбота про врожай партії і уряду, їх тур
бота про дальше матеріально-технічне зміцнення 
колгоспів і радгоспів зобов'язує нас, молоду хлібо
робську зміну, бути на хлібному полі найдбайливі- 
шими господарями.

Молоді механізатори області не раз доводили 
своєю завзятістю, що їм під силу до їхнього вміння 
і досвіду і швидкі темпи збирання, і їх відмінна 
якість. Наприклад, передовий молодий комбайнер 
області, минулорічний володар призу обласної моло
діжної гвзети «Кращому молодому женцю Кірово
градщини» Григорій Назаренко, скосивши 242 гекта
ри хліба, намолотивши його 6912 центнерів, від
значений найвищою комсомольською нагородою.

Але косовиця та обмолот, хоч і головне на зби
ранні врожаю, проте є ще багато робіт, від яких за
лежить, зрештою, кінцевий результат боротьби за 
максимальний збір зерна, виконання державних 
планів.

Хіба він, цей збір не залежить від своєчасного під
везення пального, чи якісного ремонту, вивезення 
зерна оід комбайну і роботи, току, від вчасного обіду 
комбайнера, його настрою? Всюди, де йде мова про 
зерно, на отому шляху від зрізування ножами ком
байнового хедера пшеничних стебел до елеватора чи 
колгоспного засіку, має вирувати і наш комсомоль
ський ентузіазм, і дбайливість справжніх господарів 
землі.

«Той хліб, що в коморі» — говорить народне при
слів'я. До цього б ще додати — не просто хліб, а 
великий хліб. А він залежить на фініші від темпів і 
якості робіт на жнивному полі. Через кілька тижнів 
нива покличе женців. У третьому, вирішальному ро
ці п'ятирічки вони мають бути тільки ударними. I це 
залежить нині від сільських комсомольських коміте
тів, для яких сьогодні турбота про наступні жнива — 
першочергова.

< - —<

«3ірниця-73»

Кличте 
нас, 
горниі

ТРИ ДНІ КРАЩІ ЗАГОНИ ЮНАР- 
МІЙЦІВ ОБЛАСТІ ВИБОРЮВАЛИ ПЕР-
ШІСТЬ В ФІНАЛІ ПІОНЕРСЬКОЇ ВІЙ
СЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «ЗІРНИ-
ЦЯ». В НЕДІЛЮ СТАЛИ ВІДОМІ ПЕ
РЕМОЖЦІ. НИМИ СТАЛИ УЧНІ КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 4, СОЛГУТІВСЬКОЇ СШ (ГАЙВО- 
РОНСЬКИЙ РАЙОН) ТА ОЛЕКСАНД
РІЙСЬКОЇ СШ № 2.

Репортаж про старти юнарміІЇців 
читайте на 3-й сторінці.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН.

ОБКОМУ ЛКСМУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ В 1939 РОКУ

Рік видання XIV 
№ 57 (1693]. ВІВТОРОК, 15 травня 1973 р.

ДРУЖНІ ВІЗИТИ 
Л. І. БРЕЖНЄВА
В ПОЛЬЩУ 1 Н U*

травня в Москву повернувся Генеральний

На-
Рес-

був

ІЗ 
секретар ЦК КГІРС товариш Л. І. Брежнєв. Він 
перебував з дружніми візитами в Польській 
родній Республіці і Німецькій Демократичній 
публіці.

У ПНР і 1ІДР товаришеві Л. І. Брежнєву 
виявлений теплий братерський прийом. Зустрічі й 
розмови Генерального секретаря ЦК КПРС з ке
рівними діячами ПНР і ІІДР пройшли в обстанов
ці сердечності і взаєморозуміння, знову продемон
стрували повну єдність поглядів КПРС і ПОРП, 
КГ1РС і СЄГІН з усіх обговорюваних питань.

За дорученням Президії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєв вручив першому секретареві ЦК 
ПОРП Е. Тереку орден Леніна, яким вія нагород
жений за видатну роль в розвитку братерської 
дружби між радянським і польським народами, за 
великі заслуги в зміцненні справи миру і со
ціалізму.

Під час перебування в НДР Л. 1. Брежнєв за 
дорученням Президії Верховної Ради СРСР вру
чив орден Леніна першому секретареві ЦК СЄГІН 
Е. Хонеккеру, нагородженому за видатну роль в 
розвитку братерської дружби і співробітництва 
між пародами СРСР і НДР, за великий вклад у 
зміцнення справи миру і соціалізму.

(ТАРС).

ПРО НАСТУПНИМ ВІЗИТ 
Л. І. БРЕЖНЄВА В США

На запрошення пре
зидента США Р. Нік- 
сона, яке він передав 
під час перебування в 
/Москві у травні 1972 
року, і відповідно до 
наступної домовленос-

ті Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв відвідає Спо
лучені Штати Америки 
з офіційним візитом з 
18 по 26 червня 1973 
року.

(ТАРС).

..05,Т,а1н''111 с,,г"а'* 1 Зв’язківця прийнято, І через хвилину юнармійці Долннсь- 
1161 1111 № 1 Підійдуть до визначеної висоти. ФОТО В. КОВПАКА.

Мені ще не доводилося бачити, щоб гак старанно
і злагоджено трудилися сівачі, як нинішнього року. 
Весна квапила, механізатори поспішали, працювали 
цілодобово. Ранні зернові, цукрові буряки, соняшник 
засіяли вчасно. А няні, на два дні раніше наміченого 
строку засіяли кукурудзу. Зелену масу на силос ви
рощуємо па 140 гектарах, а на 100-гекгарнііі п.іоші 
боремося за 100-центнерчий урожай зерна кукурудзи.

Нелегко було закінчити сізбу' достроково. Зробити це 
дозволили старанне ставлення до своїх обов’язків кожного 
механізатора, бойова атмосфера, яка створилася в колективі 
після обговорення надрукованого в «Молодому комунарі» 
листа Олександра Васильовича Гіталовз.

Переможцем у соціалістичному змаганні серед сіва
чів став ланковий механізованої ланки Петро Вансо- 
внч, який змінні норми виробітку виконував на І і5— 
120 процентів.

В. СЕМЕНЮК, 
бригадир тракторної бригади колгоспу іме
ні Ульянова Добровелнчківського району.

П ять років пра
цює у Шамраії- 
ському відділку 
Ульяновського бу- 
рякорадго спу 
комсомолець Ва
силь Шевченко. В 
тому, що відді
лок успішно вн 
кону® соціаліс
тичні зобов’язан
ня по продажу 
молока державі 
— і його заслуга, 
як кормовоза.

На фрто: ВА
СИЛЬ ШЕВЧЕМ 
КО,

ФОТО 
Л. ШУТКА.

Ціна 2 КОП*

17 ЧЕРВНЯ - ВИБОРИ 
ДО МІСЦЕВИХ РАД

ДІЛЬНИЦЯ молодих
Приємно зайти в агіта

ційний пункт виборчої 
дільниці № 22. На видному 
місці — план роботи пе
редвиборчої кампанії, стін
газета «Виборець», Плака
ти і листівки, присутність 
чергового агітатора дають 
змогу одержати відповідь 
на будь-яке питання, яке 
стосується виборів. Тому 
й не закриваються тут 
двері зранку до вечора.

Треба сказати, що ця 
виборча дільниця дещо 
особлива. До неї» входять 
гуртожитки — коопера
тивного технікуму, заводу 
«Червона зірка», буді
вельного управління № 1 
тресту «Кіровоградсіль- 
буд» і лише кілька приват
них будинків. Мабуть, то
му-то основний склад ви
борців тут — молодь.

Отож, агітаційному пун
ктові, що розмістився у 
приміщенні технікуму по 
підготовці керівних кол
госпних і радгоспних кад
рів (завідуючий М. Ф. 
Калько — викладач еко
номіки), треба було вра
хувати цю обставину і 
скласти такий план роботи

на період передьиоорчої 
кампанії, який би врахову
вав інтереси і запити мо
лодих виборців.

Ось тільки останніми 
днями було проведено 
«День молодого виборця», 
«Вечір молодого вибор
ця», прочитано лекцію 
«Права і обов'язки гро/ла- 
дян СРСР».

На перших двох захо
дах агітатори провели бе
сіду про нашу виборчу 
систему, прочитали лек
цію «Бути таким, як Іл 
ліч», а по закінченні бу
ло організовано ігри, тан
ці.

Проте цими заходами 
не обмежується робота 
агітпункту. Агітатори (а їх 
тут 150 чоловік) вже відві
дали кожного свого ви
борця, склали списки, пе
ревірили. Зараз вони про
водять бесіди за матеріа
лами квітневого Пленуму 
ЦК КПРС, знайомлять ви
борців із тими, за кого 17 
червня ми віддамо свої 
голоси.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

СТАРАННІСТЬ КОЖНОГО
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МИКОЛА Кривенко зупинив 
трактора край загінки, витер 

«устиною спітніло чоло.
Підійшов партгрупорг трактор, 

ної бригади 8. Кисіль, привітався, 
похвалив:

— Молодець, Миколо! Йдеш 
попереду. Так і далі тримай І

У Миколи, як і а багатьох інших 
юнаків з колгоспу, це перша вес
на за кермом. Весна особливого 
року, в якому трудівники госпо
дарства дали слово виростити і 
зібрати з гектара в середньому 
ПО 37,7 центнера зернових, а то
му числі по 34 озимої пшениці, 
85 — зерна кукурудзи.

Повернувшись у рідне село з 
лаа Радянської Армії, Микола 
Кривенко вирішив піти дорогою 
батькіз, плекати високі врожаї. 
Взимку успішно навчався на кур
сах механізаторів, закінчив їх, а 
□же навесні довірили йому трак
тора, послали сіяти ранні зернові. 
Дещо вагався юнак, хвилювався 
•==- чи оса у нього добре виходи
тиме. Та на допомогу прийшли 
досвідчені механізатори, насам
перед його напарник Григорій 
Максимович Кіндратенко, ланко- 

V-_________________________

»ий кукурудзівничої ланки Анато
лій Семенович Бондаренко, трак
торист Григорій Пилипович Бонда
ренко.

ГЕН-ГЕН за селом, на узвишші, 
стоїть будинок механізаторів 

тракторної бригади № 5. Микола 
Кривенко завжди з хвилюванням 
підходить сюди. Які показники ви
ставив обліковець на дошці, чи не 
відстав від товаришів? Дивиться, а 
навпроти його прізвища стоїть

цифра «130», і відразу стає радіс
но, легко на серці.

Не раз цікавився першими кро
ками і успіхами молодого тракто
риста партгрупорг бригади меха
нізаторів Володимир Євгенович 
Кисіль. І не тільки розпитував 
юнака, а й давав корисні поради, 
сам показував, як і що робити.

— Були і а мене труднощі, 
Миколо, коли стрічав свою пер
шу аесну на тракторі, •— ділився 
щиро думками партгрупорг. — 
А це вже ось котрий рік зустрі
чаю у полі світанки, і ніколи не

ТВІЙ ЩОДЕННИЙ 
-——— СУПУТНИК
ЗАКІНЧИЛОСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ СВЯТО 
КНИГИ
8 день підбиття підсумків 

республіканського свята кни
ги, що тривало з 20 квітня по 
10 травня, на центральній пло
щі Кіровограда зібралися 
представники шкільних кпиж- 
ковях кооперативів обласною 
центру.

Другий секретар міськкому 
ЛКСМУ М. Соколянськпй при
ймає рапорти від голів шкіль
них книжкових кооперативів. 
Кращим колективним розпов
сюджувачем політичної та ху
дожньої літератури визнано 
8-річну школу № 25, яку наго- 
ГДджено Почесною грамотою 
МК ЛКСМУ та облкниготоргу. 
Серед нагороджених піонерів 
та комсомольців — Л. Лях 
(школа № 7). А. Жердій (школа 
Лі 3), В. Ненько (школа № 1), 
3. Онищенко (школа № 32), 
И. Федоренко (школа № 5), 
котрі досягли найкращих ре
зультатів у масовій пропаган
ді серед мешканців своїх ра
йонів праць класиків марк-

снзму-ленінЬму, книг, що ви
світлюють внутрішню Й ЗОВ
НІШНЮ політику партії, досяг
нення Країни Рад.

Чималим авторитетом у міс
ті і.ррнстуються сіітузіастн- 
розповсюджузачі СШ № 5. 
Вони бажані гості в багатьох 
квартирах, на підприємствах, 
бо кожному несуть книгу, на
шого щоденного супутника й 
друга. Про це свідчать листи- 
подяки, що надходять у шко
лу, І, звичайно, нові замов
лення на придбанії^ тих чїі 
Інших книг. /

Республіканське свито книги 
закінчилося. Однак, як під
креслив у своєму виступі 
О. П. Мазурцов, * директор 
облкниготоргу, робота по роз
повсюдженню друїрваних ви
дань продовжується, I надійні 
помічники у цій справі — 
школярі,

А. БАБАК.

ПРИЛУЧЕННЯ ДО ПРЕКРАСНОГО
Всі, хто побував минулої не

ділі а залі ооласпої філармо
нії, виніс приємне враження 
про виступ хорової капели 
«Соловейко», хореографічного 
ансамблю «Пролісок», банду
ристів і читців Палацу піоне
рів і школярів імені В. ї. Ле
ніна, які п минулому році він 
бороли званий лауреатів рес
публіканського огляду-конкур- 
су. Нині їх виступ — для ши
рокої громадськості міста.

В єдине злились голоси хо
ристів і серця присутніх, коли 
ніжний дитячий голосок заспі
вував: «Я дедушку Ленина 
встретить хочу». Після мрій
ливої дитячої пісні полинули 
бойові, закличні «Мы па мар
те», «Балада про сурмачів», 
аМы к старту готовы»...

Чимало Мисійськпх, україн
ських, пісень братніх народів, 
які так яскраво відображають 
багатогранне життя радянсь
кої дітвори, дібрав і обробив 
для дитячого хорового колек
тиву художній керівник і ди
ригент капели Микола Пазло- 
вич Макода.

Не менш хвилюючою була 
зустріч Із юними танцюриста
ми. В яскравих піонерських 
танцях знайшлося місце і для 
наймолодших — жовтенят. 1 
хоч художнього керівника ан
самблю А. Короткопа І педа
гога В. Терлспка глядачі не 
бачили, все ж в кожному русі 
дитини вони відчули їхню не
втомну працю.

тг. Л. ДОН.
м. Кіровоград.

рОЗМОВА виникла пс випадково. Десь 
А через місяць вони закінчать навчан
ня у школі підготовки керівників худож
ньої самодіяльності і віч-на-віч зустріну
ться з роботою культармійця, з її радо
щами і прикрощами, складністю і нсвирі- 
шенимк питаннями. їх б;і ко ста п'ят
десяти — завтрашніх хормейстерів, ке
рівників духових і естрадних оркестрів, 
танцювальних, драматичних гуртків. Ко
жен набув певних знань і навичок, ко
жен знає слово «культармієць». Та чи 
усвідомив його значення повністю? Ось 
тому секретар комсомольської організа
ції школи Микола Римар та секретар 
комсомольської організації Буднику на
родної творчості Тетяна Кравченко, по
радившись із партгрупоргом Марією Фе
дорівною Бабенко, вирішили поговорити 
про це.

— Пашу майбутню роботу не можна визна
чити погонними метрами, тоннами, — гово
рить Антоніма Белікова. — ц0 встановлено 
одиниці виміру ефективності праці культармій
ця. Та хороший настрій трудівннкіа, їх куль
турно зростання, підвищення політичної сні 
домоезі свідчать про неї. Нам буде доручено 
важливу І серйозну справу...

Все вірно,
Л як складеться у них? Кожному з 

присутніх хотілося б, аби подальша до
ля склалась, скажімо, як у Раїси Поляк- 
ської. Закінчивши школу підготовки, во
на повернулась у село Василівну Бобрк-

жалкую, що сів на трактора, хоч 
і нелегко часом доводиться...

Микола не раз бачив, як нат
хненно і завзято трудиться кому
ніст Володимир Кисіль, як снус 
полями його невеликий Т-16, 
розвозячи добрива до місця ви
сіву. Траплялось так, що неви- 
стачало робочих рук, і тоді Во
лодимир Євгенович сам брав 
лопату, вантажив добрива, але 
не допустив жодної години про

стою посівних аг
регатів. ! тепер 
Микола е усьому 
рівняється на ко
муніста, вчиться 

і господарювати.
...Сідаючи за об

рій, сонце во
станнє осяяло ниву золотистими 
бризками, наскрізь просвічуючи 
світлозелені пагінці.

То — дружні сходи ниви, за
сіяної Миколою Кривенком, його 
першої ниои, з якої починається 
шлях до хліборобської майстер
ності.

І. РОМАНЕНКО, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

Колгосп імені Шевченка 
Новомиргородського району.

Ставши під прапор Всесо
юзного соціалістичного зма
гання, комсомольсько-моло
діжний колектив МТФ кол
госпу' «Шлях Леніна» Онуф- 
ріївського району, де груп- 
комсорго.м Надія Киричен
ко, зобов’язався у третьому 
вирішальному році п'ятиріч
ки надоїти на кожну коро
ву по 3250 кг молока.

На фото: справа — при
міщення молочнотоварної 
ферми колгоспу «Шлях Ле
ніна» Онуфріївського райо
ну'. Вгорі — г/змеомоль- 
сько-мо.тодіжіїий колектив, 
де групкомсоргом Н. Кири
ченко.
Фото Ю. Л1ВАШННКОВА.

ненького району. Про агіткультбригаду, 
організовану Раїсою, про її плідну робо
ту в клубі дійшли чутки й до обласного 
центру. Але не з кожним так буває. Іноді 
молодий спеціаліст, потрапивши у склад
ні умови, складає, як кажуть, руки, втра- 
чає віру у себе і свою справу. Тому 
йшлося на диспуті про тс, яким повинен 
бути керівник гуртка художньої само
діяльності, культармієць.

Фгн чекає!
високого гостя

Міжнародна громадськість виявляє величезний ін
терес до візиту Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва у ФРН, що починається 18 травня. 
У численних коментарях зарубіжної преси наступний 
візит розцінюється як надзвичайно важливий полі
тичний крок на шляху до дальшої розрядки напру
женості в Європі і в усьому світі, як вияв прагнення 
СРСР і ФРН продовжувати курс на розвиток вза
ємних відносин, міцну основу яких заклав москов
ський договір між обома країнами, укладений у 1970 
році. Цей договір, як відомо, став поворотним мо
ментом у відносинах двох держав, відкрив шлях до 
широкого ділового обміну і сиівробітанцтва між ни
ми. Дальшою великою віхою в розвитку радянсько- 
західнонімецьких відносин стала зустріч Л. І. Бреж
нєва з Федеральним канцлером В. Брандтом у Кри
му у вересні 1971 року, на якій було визначено ос
новні напрями співробітництва між двома держава
ми. * ■

За час, що минув відтоді, досягнуто великих успі
хів у розвитку торговельно-економічних, науково- 
технічних та інших зв’язків між двома країнами. 
ФРІІ стала найбільшим зовнішньоторговельним 
партнером Радянського Союзу серед усіх західноєв
ропейських країн. Обсяг радянсько-західнонімецької 
торгівлі в 1972 році збільшився порівняно з 1970 
роком майже в півтора раза, досягнш 828 мільйонів 
карбованців. Дедалі ширші торговельно-економічні 
відносини мають взаємовигідний характер, відпові
дають інтересам обох країн. Ми закуповуємо у ФРН, 
наприклад, великі партії машин і устаткування, в то
му числі для нашої автомобільної промислвзосгі. 
Так, досягнуто домовленості, шо тільки у виконанні 
радянських замовлень для Камського автомобіль
ного заводу візьмуть участь 27 західнонімецьких 
фірм. ФРН, Із свого боку, купує у нас машинне ус
таткування, яке цікавить її промисловість. У мину
лому році СРСР почав продавати ФРН літаки 
«ЯК-40», вертольоти «К-26».

Радянсько-західнонімецька мішана комісія по нау
ково-технічному і економічному співробітництву роз
робляє ряд цікавих проектів, які передбачають, зо
крема, участь фірм ФРН у будівництві металургій
ного комбінату в районі Курська. З різними захід
нонімецькими компаніями вже підписано угоди про 
співробітництво в галузі хімічної промисловості, ра
діотехніки, машинобудування, чорної металургії.

Треба відзначити, шо дехто в Західній Німеччині 
намагається ставити перешкоди на шляху розвитку 
зв’язків між обома державами. Але величезна біль
шість населення ФРН, її керівні і широкі ділові ко
ла виступають за всемірне розширення таких зв’яз
ків. І наступний візит Л. І. Брежнєва викликає у 
ФРІІ глибоке задоволення. Західнонімецькі керівни
ки, преса висловлюють впевненість, що цей візит 
принесе велику КОРИСТЬ І ДЛЯ ЛВОСТОООНЦІХ. ВІДНОСНІЇ 
між СРСР і ФРН і для справи миру та безпеки в 
Європі і в усьому світі. «Наступний візит Генераль- 
ного секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва в 
Бони, — заявив В. Браадт, виступаючи на недав
ньому з’їзді СДПН, — матиме велике значення. У 
цьом}' знайде своє підтвердження тс, що. у наших ' 
відносинах з Радянським Союзом дедалі більшої ва
ги набуває прагнення до співробітництва».

мріє про пеї. Здається, цс їй належать 
слова:.

— Як напоєяа весняними водами нива 
просить пшеничне зерня, а в жнива від
дячує хліборобові сторицею, так і люд
ські серця прагнуть мудрого слова, доб
рої поради, веселого настрою. 1 платять 
добром за добро.

Добре, що дівчина вміє мріяти, мріяти 
гарними словами. І що, разом з тим, ціл-

КУЛЬТАРМІЄЦЬ — 
ЦЕ РОМАНТИЧНО?
РОЗПОВІДЬ ПРО ОДИН ДИСПУТ

Анатолій Вишня вже має певний досвід ро
боти з сільськими аматорами сцени. Перед 
вступим до школи він працював у одному з 
клубів Олександріпського району. У школу 
його покликали вимоги життя: відчув, іцо не 
вистачає знань І вміння, щоб плідно пришива
ти. От і перед цією аудиторією своїх майбут
ніх колег Анатолій передусім наголошує па 
значенні освіти, знань. Напевне, школа не бу
де останньою сходинкою у навчанні хлопця. 
ВІриться, що з часом мн побачимо його серед 
студентів-заочпнків, як бачимо сьогодні не од
ного випускника школи. Життя вимагає. Та А 
людина наша — така вона вже є, що постійно 
тягнеться до знань.

А от Олена Пайко що тільки-но роз
почне роботу в клубі. Дівчина щасливо

ком реально і чітко уявляє вимоги, які 
пред явить до неї в майбутньому життя.

Думок багато. І ними хочеться поділя
тись із товаришами, почути те ж саме 
від них, а то й посперечатись. Віталій 
Царенко, Микола Римар, Людмила Лу- 
чейко, їхні співучні — кожен ділиться 
своїм продуманим і передуманим.

— Чи є в нашій роботі романтика? — 
запитують одні.

— Так, е. — Відповідають інші. — Во
на в теплих зустрічах з людьми, у по
всякденному зв’язку з життям, у радості 
праці.

— Чи можемо мн обмежити свою ро
боту рамками обов’язків фахівця за 
жанром?

— Ні. Потрібно ознайомитись із усім 
арсеналом культосвітньої роботи, щодень 
використовувати знання для роботи з 
людьми. Ми — проти заробітчан у клу
бі. Ми за бойових і відданих своїй ро
боті культармійців.

— В чім твоє покликання, культпра
цівник?

— Полум'яним словом запалювати 
трудящих на вирішення завдань, постав
лених партією перед народом. Нести в 
маси світле мистецтво нашого багатона
ціонального радянського народу.

«...Виховання суспільної свідомості 
всіх громадян — одна з найважливіших 
складових частин процесу комуністично
го будівництва», — наголосив у доповіді 
«Про п'ятдесятиріччя Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік* тов. Л. І. 
Брежнєв.

У цьому складному процесі почесне місце 
належить культпрацівникам. Недавній диспут, 
якай організували учні школп підготовки ке
рівників художньої самодіяльності, що працює 
при обласному Буднику народної творчості, І 
був спрямований на те, щоб завтрашні культ
армійці з.ч(огли чітко визначити своє майбутнє, 
своє місце в ньому.

К. ПЕТРЕНКО.



травня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" • Згстор.

„Зірниця-ЇЗ*”Кличте нас, горни!
Отже — прапор піонер

ської військово-спортив
ної гри піднято. В п'ятни
цю загони »«армійців 
пройшли урочистим мар
шем центральними вули
цями міста, поклала гір
лянду Слава до обеліска 
Невідомому солдату. І 
знову прозвучали слова 
із загону юних ленінців: 
«Піонер шанує пам'ять 
борців і готується стати 
захисником Батьківщи
ни»,

Все то було під час від
криття обласного фіналу 
гри. А на ранок в суботу 

'юнармійців розбудив гор
ніст. Загона готувалась 
до змагань. Тепер вже ко
жен з піонерів на ділі 
мав довести, чи справді 
він вольовий і сміливий, 

; рішучий і міцний. Учас- 
, цнкн гри повинні були 

продемонструвати війсь
ково - технічні знання, 
уміння і навики, прийоми 
захисту від зброї масово
го ураження.

Перший старт — на
стадіоні спортклубу «Зір- Загони и мі разились йа вихідний рубіж. 

■ ка». Юнармійці складали
нормативи комплексу 
ГПО. Для бігунів — 
шістдесятиметрова ди
станція. Треба було по
змагатись у стрибках в 
довжину. Тон задали піо
нери з Долинської СШ 

• >... № 2. Сергій Мура'ховсь- 
кий першим фінішував на 
біговій доріжиі, стрибнув 
на 4 метри 80 сантимет
рів. Це значно перевищує 
норму па золотий значок. 
Вдало стартували й інші 
товариші Сергія Мура- 
ховського. В результаті— 
найбільша кількість на
браних очок — ЗО і пер
ша перемога. А юнармій- 
ці Солгутізської СШ та 
Олександрійської СШ 
№ 2 були другими і тре-, 
ті ми.

і ’ Судді визначили перемож
ців, і одразу юнармійці виї
хали в міський парк. Тут че
рез вигіркн і виярки, через 

: річку була прокладена траса 
туристської естафети. Пере
може тон, хто вміло і швид
ко діятиме на всіх станах. А 
треба було зняти намет І 
скластп його, подолати тран
шею і перестрибнути через 
штучний заслін, з допомогою 
навісної горизонтальної пере
прави перейти річку. Знову

перші оплески адресувались 
долннчасам — вони фінішу
вали а результатом 8 кп. 
59 ссх. Але третій старт був 
щасливішим для піонерів Кі
ровоградської СШ Л 4 (7 ха. 
14 сен.).

Напруженими були поєдин
ки в стрілецькому тиру. Се
ред крашнх с.рільців -- Миша 
Мусієнко (Долинсьха), Сзша 
Вссараб (Олександрія), Сергій 
Кучямськяй (Кіроооірад). Най
більше залікових очок своїй 
команді принесли Кіровоград. 
ці, які очолили турнірну таб
лицю змагань.

"О ИСОКІ вимоги стави- 
лись до юних роз

відників. Якщо тн не вмі
єш читати топографічним 
знаків по карті _і не ви
значиш по ній географіч
них координаті в, не вмієш 
рухатись по азимуту..—- 
на успіх нічого й надія
тись. Кожен учасник, от
римавши азимут 1 пароль, 
вирушає в дорогу. Ви
йшовши на КП-1, пові
домляє посереднику па
роль, дізнається, яка від
стань КП-2. Пароль вже 
інший. Далі — КП-3. Всю 
двохкілометрову відстань 

треба подолати за 50 хви
лин. Ллє юні розвідники 
задану програму викопа
ли значно швидше. Олек
сандрійські школярі на
брали найбільшу кіль
кість залікових балів.

І ще еизіїачалпсь кращі ре
гулювальники. Теоретично 
підготувались добре долчнча- 
ии. Р/м.ц знали непогано пра
вила вуличного руху, вміло 
орієнтували,, ь за сигналами 
світлофора і гкаліпчами регу- 
ліолальинкл. Та коли поча
лась їзда на велосипедах, уч
ні Кіровоградської СШ 7й 4 
вийшли вперед.

В поединках з цивільної 
оборони теж перемогли кіро- 
воградці, в змаганні саіііос- 
тів — олександрійці.

А на Балашіг.ці 1 без сонця 
жарко юним пожежникам. 
П’ять етапів треба було про
йти в спеціально обладнаному 
пожежному містечку. Були 
імпровізовані стіни, інші пе
репони, хлопці гасили «поже
жу» і рятували товаришів. За 
1 хв. 50 сск. справились із 
завданням юнармійці з 
с. Солгутового,

Людно було минулої 
суботи в парку культури 
імені В. І. Леніна.
знову шикувались 

Тут
загони

юнармійців, В святкових 
костюмах, з прапорами, 
воин стали перед ветера
нами і комсомольськими 
активістами. І ось коман
дуючий грою «Зірниця- 
73» Г. 10. Решетников дає 
команду:

— До огляду’ строю і 
пісні приступити!

Чітко карбують крок 
учні Солгу тівської СШ 
Гаиворопського району. 
Перевіряються" барабан
щики і горністи, члени 
жюрі приглядаються, як 
іде прапороносець. Гарна 
пісня в солгутівців. Та 
полковник у відставці 
В. П. Повійчук кірови- 
градцям ставить найвищу 
оцінку за стрій, і це вирі
шує їх перехід в лідери.

ТТ ІСЛЯ конкурсних зма- 
гань юнармійці по

бували в курсантів 
льотно - штурманського 
училища та воїнів місце
вого гарнізону. Своїм 
новим знайомим піонери 
розповіли про перші два 

дні фіналу гри «Зірни
ця»,

Юнармійці Солгутівської 
СШ допопілн про спою діяль
ність за останні даа-три роки. 
В 1971 році піонери включили
ся в військово-спортивну ГРУ 
«Кордон», і невдовзі штаб 
гри при редакції республікан
ської газети «Зірка» оголосив: 
«Ваша застава — № 283». По
тім була гра но місцевості 
«Знешкодження десанту*. В 
ній відзначились Валя Мель
ник, Надя Пилнліішнна, Тама
ра Чернієнко, Світлана Вдо
виченко. Організували піоне
ри на заставі гру «Сигнал 
тривоги», потім — «По сліду 
десанта». І ось вже Валя То- 
манІвськиА нагороджується 
значком «Юний друг прикор
донника», а Женя Савков — 
за активну участь у грі «Кор
дон» премійований путівкою п 
табір «Молода гвардія».

Є в загоні свої фотокорес
понденти, репортери, худож
ники. Вони виготовили кіль
ка альбомів про всі етапи 
своїх дій, постійно надсила
ють листи в «Зірку».

В такому напрямку 
працюють загони Доліш- 
ської СШ № 1, Олександ
рійської № 2. Всі їх мате
ріали (газетні, альбоми, 
фотознімки) свідчать про 
те, що в цих школах ро
бота по військово-патріо
тичному вихованню піоне
рів поставлена 
кому рівні і 
гул ярію.

« ф 

да внсо- 
ведеться ре-

"V НЕДІЛЮ юнармійці 
47 виїхали з Кіровогра
да Дорога — до лісу.

Розташувались в доли
ні. Знову горністи просур
мили збір. Загони шику
вались до участі в за- 

етап{ срІ{ Ііа 
Розвідники, 

мали

Кіровогра

ключиому 
місцевості, 
санітари, зв’язківці 
дійти до визначеної висо
ти і принести туди 25 пра
порців. І ще раз буде пе
ревірено, як піонери мо
жуть йти по азимуту, роз
шифровувати донесення, 
орієнтуватись в лісі Сиг
нал «наступу» -- три зе
лених ракети. І одразу 
чотири команди рушили 
по ще невідомому їм 
маршруту. Крізь хащі по
вів своїх друзів Сергій 
Литвипюк (Долинська 
СШ). Піонери вміло роз
шифровують повідомлен
ня розвідників, знаходять 
кожен прапорець і най
швидше приходять ДО 811- 

сотп. Учні Солгутівської 
СШ теж віднайшли всі 
прапорці, але до висоти 
з'явились другими, потім 
— олександрійці, А кіро- 
воградці збилися з марш
руту і від першого призе-, 
ра відстали па 33 очка.
Р ДАРИЛИ акорди уро

чистого маршу. Ко
мандири загонів здають 
рапорти командуючому 
грою:

— Юнармійці гру за- 
кінчили.

За сумою кращих по
казників перемогли юнар
мійці Кіровоградської СШ 
№ 4. їм вручено приз об
кому ЛКСМУ. Друге міс
це поділили солгутівці та 
олександрійці. За найвищі 
показники в складанні 
нормативів ГПО приз 

Змагання почали туристи. 
Найважче — перебратися 
через річку.

облспорткомітсту отрима
ли долпнчани. Кубки, 
призи, дипломи вручено 
командам, які перемогли 
в кожному виді змагань.

Юнармійці Кіровоград
ської СШ № 4 вибороли 
право участі в респуб
ліканському фіналі піо
нерської військово-спор
тивної гри «Зірипия-73*. 
і їх незабаром чекають 
нові випробування.

ЛІ. ШЕВЧУК. 
Фото В. Ковпака.

О ПЕРЕМОЖЦІ
ГРИ - УЧНІ КІ

РОВОГРАДСЬКОЇ
СШ № 4 (фогз 
ліворуч),

А ТРИВАЄ ОГ
ЛЯД ПІСНІ І 
СТРОЮ,

ЖИВУТЬ ЙОГО «БОГАТИРІ»
15 травня — 125 років з дня народження видаї* 

ного художника В. М. Васнецова.
вважаю, що в історії російського живопису 

«Богатирі» Васнецова займають одне із найперших

’ ’ Володимир СТАСОВ
«Богатир російського живопису»... ,л_.1/мп

Максим ІОРЬКИЙ
«Дивовижно, яких людей народжують на сухому 

піску ялинові Ліси, що ростуть на Вятці.
із в'ятських лісів і з’являються на диво зменшених 
столиць люди, Ніби із самого цього дРевнь^’^ {; 
ту зроблені. Масивні вухо». ’

Чотирнадцять художників Петербур
зької Академії художеств 1363 року на 
знак протесту проти консерватизму, 
кидають заклад і створюють артіль, що, 
злившись із московськими живописця
ми, створює відоме Тоааристзо пере
движників. Разом з Рєпіним до Това
риства приєднався І художник Віктор 
Васнецое, який потім створить шедев
ри російського живопису — «Богатирі», 
«Альонушка», «Витязь на розпутті», «Цар 
Іван Грозний», що з дитинства пам’ят
ні нам ще з шкільних підручників.

Цікава історія створення «Богатирів». 
1876 року Васнецов їде до Парижа. 
Французька столиця захопила його 
своєю вишуканою красою, мистецькою 

розкішшю. Але водночас вона підкрес-4 
лила в уяві широкі російські простори^ 
їх своєрідну красу, їх неповторність, 
силу. І саме в Парижі Васнецов робить 
перші ескізи картини «Богатирі», де 
зображує трьох герой» народного епо-« 
су — Іллю Муромця, Добриню Нікітича, 
Альошу Поповича, що зупинили своїх 
коней серед широкого степу, щоб ПО
ДИВИТИСЬ у далеч, чи не йде на руську 
землю ворог. Втілюючи благородство, 
силу і красу російського народу, вони 
стоять на сторожі священних рубежів. .

Пишучи героїчну історію, Васнецов 
був у всьому глибоконародним і висо® 
копоетичним митцем.
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ЙОГО ВАБИТЬ НЕБО
...Тепер ного черга. Притие- 

нувшн ларингофони, коротко 
кинув в ефір:

— Дозвольте зліт.
Командний пункт керуючого 

польотами відповів відразу:
— Зліт дозволяю.
Р}ка Віктора звично лягла на 

сектор газу. Літак попільно ру
шив із старту і, набираючи 
швидкість, легко пірнув у про
зоре донецьке небо.

Сьогодні воно приймає в свій 
голубий простір асів вищого 
пілотажу — спортсменів з усієї 
України. А серед них і вихова
нець Кіровоградського аеро
клубу ДТСААФ Віктор І'РУД- 
иенко. Маршрут вже визначе
ний. Віктор вдивляється на 
стрілки приладів, карту і борто
вий годинник, на компас і ви
сотомір...

Висхідні потоки повітря хит
нули машину. Ось і перший по
воротний пункт. Віраж — і змо
гу все спочатку. Жарко в літа
ку. Вже н мокріє комбінезон. 
Політ нелегкий. Але до неба 
Рік'Лор вже звик. І пін переко
наний: все буде добре. Вперше 
він піднявся в небо, коли ще 
був учнем одинадцятого класу, 
а тепер він вже інструктор ае
роклубу. Вчить інших 1 сам 
продовжу« тренуватись..,

Ось і зелено поле аеродрому. 
Притиснув <ЯКа> біля самі
сінького «Т» н підрулив до сто- 
янкиГ По радісному облйччіо 
товариша по команді й члена 
суддівської бригади Анатолія 
Труфанова здогадався, Що 
маршрут пройшов непогано. І 
вже остаточно перекрнався в 
цьому, коли пов'язали йому на 
груди червону стрічку з напи
сом «Чемпіон України». Це бу
ло в 1970 році...

А через рік член збірної 
команди Радянського Союзу, 
майстер спорту Віктор Груд- 
ненко знову був чемпіоном рес
публіки. На республіканських 
змаганнях 1972 року вій і ще 
раз увійшов у число призерів.

Це його особисті здобутки. А 
крім цього, 40 юнакам і дівча
там він дав путівку на літак. 
Багато з них не лише стали 
класними спортсменами, а ії лі
тають на бойових машинах, во
дять лігаки мирними трасами. 
1 всі пишуть своєму першому 
інструктору листи, дякують за 
науку...

ТЕПЛОГО квітневого дня я по
бував на аеродромі Кірово

градського аероклубу ДТСААФ. 
Розмова з Віктором була про 
його плани на майбутнє. Вій 
охоче поділився ними:

— Для вихованців аероклубу 
1973 рік — рік ювілейний. 5 лип
ня ми будемо святкувати 40- 
річчя з дня його заснування. 
Тож роботи дуже багато. Готу
ємось до показових виступів. 
Хлопці вчаться лізати на ЯК-18 
та АН-2. Кожен прагне стати 
якнайкращим пі лотом-спортсме
ном. А у вільну хвилину про
сиджують над архівними матс-

ріалами. Ми ведемо пошук льот- 
чиків-героїв, вихованців вашого 
аероклубу. Є така пропозиція, 
щоб назвати наш аероклуб іме
нем нашого колишнього вихо
ванця двічі Героя Радянського 
Союзу Олексія Юхимовича Мв- 
зуренка. Крім цього ще треба й 
вчасно провести комсомольські 
збори. Я комсорг аероклубу. І, 
звичайно, потренуватись треба,

бо незабаром чемпіонат Украї
ни, який цього року відбудеть
ся в Одесі...

Паша розмова закінчилась і 
Віктор, взявши парашут, попря
мував до літака. Його чекало 
небо...

і
В. КОБЗАР, ||

»Ж

наш громадський корес
пондент.
Фото Л. Миргородського.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 16 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М). 9.45 — Для школярів. 
«Роби з нами, роби як ми, 
роби краще нас». (М). 10.45 — 
Телевізійний спектакль. (М). 
12.10 — «Знайомтесь, об'єд
нання «Світлана». (Ленін
град). 12.40 — «Мир І праця — 
нероздільні». Радянські люди 
схвалюють рішення квітнево
го Пленуму ЦК КПРС. (М). 
13.00 — Фільм-концерт «Жок». 
(М). 13.40 — Програма доку
ментальних фільмів НДР (М). 
17.00 — «За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС». (Мико
лаїв. Херсон). 17.45 — «Із що
денника бригадира Галятіна». 
Теленарис. Передача 3-я. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 - 
«Наука — сьогодні». (М). 
18.40 — «Трибуна депутата». 
(Кіровоград). 19.00 — «У світі 
бізнесу». (М). 19.25 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Запро
шує концертна студія в Ос- 
танкіно». (М). 22.30 — Нови
ми, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». (К). 16.15 — Навчаль
на передача з літератури. (М).
17.15 — Для школярів. «Урок
творчості». (М). 17.45 —
Мультфільм. (К). 18.00 — Для 
юнаптва. «Честь змолоду» 
(К). 18.30 — Першість СРСР з 
футбола. «Шахтар» — «Дина
мо» і К). (Донецьк). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.03 
-* Програма «Час». (М). 21.30 
Є- Вистава київського театру 
опери та балету ім. Шевченка. 
В перерві — інформаційна 
програма «Вісті». (К).

ЧЕТВЕР. 17 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Урок творчості». (М).
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм. (М). 11.50

«Сільські жнива». (М). 12.00 
у- «Знайомтесь, об’єднання 
«Світлана», (Ленінград). 12.30 
— «Анрі Барбюс». До 100-річ- 
чя з дня народження. (М). 
13.00 — Телевізійний докумен
тальний фільм «Ми — піоне
ри». <М). 16.10 — Республі
канська фізнко-математична 
школа. (К). 16.45 — Для юнац
тва. «Орієнтир». (Донецьк) 
17.45 — «Із щоденника брига
дира Галятіна». Теленарис. 
Передача 4-а. (М). 18.00 — 
«Людина з легенди». (Кірово
град). 18.25 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.40 — Кольорове 
телебачення. Концерт Радян
ської пісні. (М). 19.10 — Бесі
ди з міністром юстиції СРСР 
В. І. Теребиловим. (М). 19.40 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра фільму-опери «Паяци». 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Роздуми про
О. М. Островського». (М). 
22 30 — Репортаж з велогонки 
світу (М). 22.50 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30 - 
«Бесіди про виховання». (М). 
17.00 — Для школярів. «Пода
рунки друзям». (ЛІ). 17.45 —
Фільм-концерт. (К). 18.00 —
«Культура слова». (К). 18.30— 
Камерний концерт. (К). 19.00 

Інформаційна програма

Концерт. ('Миколаїв). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Гірипид, 
який не повертається». (К). 
22.40 — Вечірні новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 18 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 — 
інформаційна програма (М).
10.30 — Л. • Бетховен. «Ше
девр». Концерт для фортепіа
но з оркестром. (М). 11.10 — 
Телевісті, (К). 11.25 — Телена
рис. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». (К). 12.10 — Художній 
фільм «Привид, який не по
вертається». (К). 16.25 — «На 
ланах республіки». (К). 16.45.
— Для школярів. «Будь силь
ним, будь спритним», (Львів). 
17.15 — «Харківські митці — 
шпронінцям». (Харків). 17.45— 
«із щоденника бригадира Га
ля гіна». Теленарис. Передача 
5-а, (М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — «Показує рейдова». 
(Кіровоград). 18.25 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.45 - 

«Хроніка тижня». (Кіровоград).
19.00 — «Польова пошта «По
двигу». («Л)< 19.30 — Кольоро-' 
ве телебачення. К. Зідароп. 
«Царська милість». Фі.іьм- 
спектакль. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». До візиту Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
члена Президії Верховної Ра-’ 
дн СРСР тов. Л. 1. Брежнєва 
у Федеративну Республіку Ні
меччини. (М). 22.25 — Новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 - 
«Наука — сільському госпо
дарству». (М). 13.45 — «Об’єк
тив». (М). 17.15 — Кольорове 
телебачення. Для школярів. 
Телевізійний фільм «Рівняння 
на піонерський прапор». (М).
17.45 — Мультфільм. (К). 18.00 
«Трибуна депутата». (К). 18.30
— Фільм-концерт. (К). 19.00 — 
інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Вистава До
нецького музично-драматично
го театру. (Донецьк). 20.50 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». До 
візиту Генерального секретаря 
ЦК КПРС, члена Президії 
Верховної Ради СРСР тов. 
Л. І. Брежнєва у Федеративну 
Республіку Німеччини. (М).
21.45 — Продовження вистави 
Донецького музично-драматич
ного театру. (Донецьк). 22.20

— Вечірні новини. (К).
СУБОТА, 19 ТРАВНЯ. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Концерт мо
лодих виконавців. (М). 10.15 — 
Інтербачення. «Екран збирає 
друзів». (М). 11.00 — «Літера
турні читання». (М). 11.15 — 
«Актуальні проблеми науки і 
культури». (М). 12.15 — «Кіно
стрічки минулих років». (М). 
13.50 — Тележурнал «Пошук». 
(М). 14.30 — «Музичні зустрі
чі». (М). 15.10 — Кольорове 
телебачення. Для школярів. 
«З днем народження, ніоне- 
рія». (М), 16.10 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 16.4(1 — Прем'є
ра телевізійного документаль
ного фільму. (М). 17.30 — «Ро
сійський романс». (М). 18.00 — 
«Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Зоря» (Ворошиловград) — 
«Динамо» (Київ). (Вороши
ловград). 20.00 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
До візиту Генерального секре
таря ЦК КПРС, члена Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
тов. Л. І. Брежнєва у Федера
тивну Республіку Німеччини. 
(М). 21.30 — Концерт гітарист
ки Марії Луїзи Лнідо. (М).
22.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з худож-

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ Аа 2.
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки: мулярів, малярів, теслярів, пли- 
точників-лицювальників-мозаїстів — строк на- 
ечання 1 рік;

малярів-штукатурів, столярів-теслярів, монтаж
ників конструкцій-мулярів — строк навчання 
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 20 років з освітою за 8, 9, 10 
класів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій практиці. Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для під
готовки кваліфікованих спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, 
спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих і се
редніх спеціальних учбових закладів на пільгових 
умовах. , .

Випу^кники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа, де учні зможуть 
одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, езідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім ї, 
форма № 286, шість фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1973 
року

Початок навчання — 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід із вул. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЯ.

футбол ;ГОЛ В?. СДКА
Здавалося, що Ігрова йй&а 

конче зрадила кіровоградцУ/д/ в 
матчі з чернівецькою «Букови
ною» господарі поля вже на 
восьмій хвилині одержали пра
во на 11-.мегровпй штрафний 
удар. Однак досвідчений Воло
димир Сак цього разу иробиц 
м’яч повз воріт.

Довгий час після цього, спроі 
би команди вийти вперед нй 
приносили результату. І все ж 
деяка перевага «Зірки» вселял^ 
надію на її Перемогу. Так bobq 
й сталося. На початку другого 
тайму Сак виправив свою цуі. 
милку — він точним ударом за
вершив комбінацію. Цей гол І 
став вирішальним.

Здобувши перемогу, «Зірка»', 
маючи 7 очок, перемістилася з 
18-го на 16-те місце турнірної 
таблиці, (

Інші матчі команд першої 
зони закінчилися так: «Локомо
тив» (Херсон) — «Будівельник!; 
(Тернопіль) — 0:0 (пенальті 
6:5), «Суднобудівіпік (Микола*, 
їв) — «Говерла» (Ужгород) ■*> 
3:1, «Авангард» (Ровно)—«Шах« 
тар» (Кадіївка) — 1:2, СК
(Луцьк) — «Хімік» (Сєверо- 
донецьк) — 1:2, СК (Чернігів). 
— «Металург» (Жданов) — 3:0, 
«Фрунзенець» (Суми) — «Локо
мотив» (Донецьк) — 2:1, «Тав* 
рій» (Сімферополь) — «Авто« 
мобіліст» (Житомир) — 2:Г, 
«Авангард» (Севастополь) 
«Локомотив» (Вінниця) — 2:0*- 
«Динамо» (Хмельницький) «$• 
«Шахтар» (Горлівка) — 0:0 йіб 
пальті — 4:3), «Колос» (1й%М* 
па) — «Шахтар» (МакіївкіЦг» 
2:3,

М. САВЧЕНКО.
12]горлівський 

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
ім. К. А. РУМ'ЯНЦЕВА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973—1974 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 
На 1-й і 3-й курси денного і вечірнього відділень: 
Підземна розробка вугільних родовищ; гірнича 

електромеханіка.
На 1-й курс денного, 3-й курс вечірнього і заоч

ного відділень:
Електрообладнання промислових підприємств і 

установок.
На перший курс приймаються особи, які успіш

но втримали екзамени з російської чи української 
мов (диктант) і математики (усно) в обсязі не
повної середньої школи.

На третій курс приймаються особи, які успішно 
витримали екзамени з російської чи української 
мови і літератури (твір) і математики ’(усно) в 
обсязі середньої школи.

На вечірнє і заочне відділення приймаються осо
би, котрі працюють па виробництві по спеціаль
ності.

Учні денного відділення забезпечуються гурто
житком і стипендією.

Учні підземних спеціальностей і відмінники нг=> 
вчання одержують підвищену стипендію. г*

До заяви на ім'я директора слід додати такі докумен
ти: документ про освіту (оригінал), копію свідоцтва про 
народження, автобіографію, три фотокартки (без іОлов- 
ного убора, розміром 3x4 см.), довідки про стан здоров’я 
І відсутність хвороб, які заважають роботі у вугільних 
шахтах, копію трудової книжки, завіреної підприєм
ством, характеристику зі школи чи виробництва, для вій
ськовозобов'язаних — військовий квиток чи приписне сві
доцтво — пред'являються особисто.

Особи, яким сповнилось 16 років, без подання паспорта 
п технікум не приймаються.

Заяви приймаються з 1 травня по 31 липня 1973 
року.

Вступні екзамени: на денне відділення — з 1 по 
20 серпня 1973 року; вечірнє і заочне відділення — 
з 15 по 25 червня із 1 по 20 серпня 1973 
року. (Без виклику на екзамени не приїжджати).

Зарахування в число учнів з 21 по 25 серпня 
1973 року.

Адреса: 338001, м. Горлівка, Донецької області, 
вул. Гагаріна, 40.

Телефони: директор — 4-94-33-23, приймальна 
комісія — 7-32-65, учбова частина — 7-52-13.

ДИРЕКЦІЯ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА НАВЧАННЯ 

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Підземна розробка рудних і нерудних родовищ 
(приймаються юнаки з освітою 10 класів, строк 
навчання — 2 роки 8 місяців, стипендія — 37 кар
бованців);

Будівництво гірничих підприємств (приймаються 
юнаки з освітою 10 класів, строк навчання — 2 ро
ки 8 місяців, стипендія — 37 карбованців);

Гірнича електромеханіка (приймаються юнаки з 
освітою 8 класів, строк навчання — 3 роки 10 мі
сяців, стипендія — 37 карбованців);

Технічна експлуатація будівель (приймаються 
юнаки і дівчата з освітою 8 класів, строк навчання 
З роки 6 місяців, стипендія — ЗО карбованців).

Промислове і цивільне будівництво (приймаю--

ться юнаки і дівчата з освітою 8 класів, строк на
вчання — 3 роки 6 місяців, стипендія — ЗО карбо- 
ванців).

Па навчання без відриву від виробництва з тих 
самих спеціальностей приймаються особи з осві
тою 10 класів.

Прийом заяв, вступні екзамени і зарахування в 
технікум проводяться на загальних підставах.

Зараховані до технікуму забезпечуються гурто
житком. .

Адреса технікуму: 332’226, Запорізька область, 
м. Дніпрорудний,- проспект Ентузіастів, 17, гірни
чий технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

(Гр) МАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ И

316050. ГСП., Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

_
«МОЛОДОП КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Диміпрова 

обласного.управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіповогпап. к«.п Гчіии.« о
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