
КУРСОМ ПРАЦІ 
І МИРУ
МОЛОДИХ механізаторів колгоспу «Дружба» Но- 

воукраїнського району Василя Глущєнка і Григо
рія Берневска за успіхи в соціалістичному змаганні 
на честь 50;річчя Союзу PCP було премійовано поїзд
кою в Німецьку Демократичну Республіку. Повернув, 
пійсь із братньої країни, комсомольці розповіли про 
те, як їх тенро зустрічали, якою шаною користувались 
вони — представники Країни Рад.

Поїздки молодих виробничників області за кордон — яви
ще поширене. Завжди, повернувшись з далекої мандрівки, 
нони діляться своїми враженнями на комсомольських зборах, 
вечорах, і слово «дружба» набуває конкретного змісту, роз
ширюються горизонти інтернаціональної єдності.

Дружба народів, мир, солідарність. Молодь успад
кувала ці поняття від тих, хго зруйнував старий світ, 
будував світлий світ соціалізму, для кого прапором 
були ленінські слова: «Старому світові, світові націо
нального гноблення, національної гризні або націо
нального відособлення робітники прстьст являють 
новий світ єдності трудящих усіх напій...».

Зараз в усіх комсомольських організаціях області 
йде обговорення матеріалів квітневого Пленуму Ц1< 
КПРС, таких визначних подій, як присудження Ге
неральному секретареві Центрального Комітету Ко
муністичної партії товаришу Л. І. Брежнєву міжна
родної Ленінської премії миру, його поїздки в Поль
щу, Німецьку Демократичну Республіку, ФРН.

XXIV з’їзд Комуністичної партії Радянського Сою
зу прийняв Програму миру. Квітневий Пленум ЦК 
КПРС підкреслив, що Центральний Комітет нашої 
партії успішно вирішує завдання, поставлені XXIV 
з’їздом КПРС. Лс-нінська зовнішня лолїтика ЦК 
КПРС високо підняла міжнародний авторитет Кому
ністичної партії, Радянського Союзу. Програма миру 
стала вирішальним фактором світового розвитку.

ЦК КПРС, Леонід Ілліч Брежнєв приділяють вели
ку увагу роботі міжнародних молодіжних організа
цій, що відіграє велике значення у піднесенні міжна
родного комуністичного і демократичного молодіжно
го руху.

«Міжнародні зв’язки комсомолу, — говорив това
риш Л. І. Брежнєв, — різнобічні контакти наших юна
ків і дівчат зі своїми ровесниками і брагами по класу 
за кордоном — не дуже важлива ділянка зовнішньо
політичної роботи нашої країни в цілому».

Багато належить зробити, щоб виправдати таку 
високу оцінку.'Завдання зараз полягає в глибокому 
роз’ясненні матеріалів квітневого Пленуму ЦК КПРС. 
Реалістичний, науково обгрунтований характер ра
дянської зовнішньої політики, її класова, інтернаціо
налістська сутність, твердість, принциповість і разом 
з тим гнучкість у розв’язанні міжнародних проблем, 
відповідність корінним інтересам нашого народу, на
родів соціалістичних країн, революційного антиімпе
ріалістичного руху повинні глибоко увійти у свідо
мість кожного юнака і дівчини.

X Всесвітній фестиваль молоді І студентів стане справж
ньою манІфгснпиЬа дружби І єдності ігерсдог.ОЇ молоді сві
ту в її боротьбі аа аі.тч’мпсрїалістичку солідарність, мир І 
дружбу. ■ - .

Розширюються інтернаціональні зи'язкп юнаків і дівчат об
ласті з молоддю інших країн. Уже кілька років працює між
народний клуб механізаторів, який рб’єднуе молодих хлібо
робів Кіровоградшинн і То.ібухінсьього округу Народної Рес
публіки Болгарії. В ці дні представники нашої області пе
ребувають в Софії па Другому фестивалі дружби болгар
ської і радянської молоді. Наша юнь несе в братні країни 

|| сердечність, ідейну переконаність, дух пролетарського іптер- 
и націоналізму. .Стосунки нашої молоді з братніми молодіж- 
R ними організаціями соціалістичної співдружності — цс сто- 
и сункн тісного ідеологічного І організаційно-політичного спів- 
5 робітництва?'U'і

Країна трудиться над виконанням завдань, постав- 
іі леннх XXIV з’їздом Комуністичної партії Радянсько- 
в го Союзу. Самовіддана праця кожного з нас — це 
і найкращий вклад у зміцнення економічної і оборон- 
| ної могутності нашої Батьківщини, запорука реальних 

успіхів Країни Рад на міжнародній арені. Високий 
І рівень організаційно-масової, ідеологічної роботи, 
І ударна праця на всіх ділянках виробництва мають 

стати відповіддю юнаків і дівчат області па рішеннт 
квітневого Пленуму ЦК КГІРС, на турботу партії про 

• створення мирних умов для будівництва комунізму 
j в нашій країні.
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Перебування Л.ї. Брежнева в ФРН
БОНН. 21 травня тут відбулася 

зустріч Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з пред
ставниками керівництва Німець
кої комуністичної партії. Вони 
передали тов. Л. І. Брежнєву 
вітальний лист правління НКП і 
відзначили, що дальше поліп
шення відносин між ФРН і СРСР 
повністю відповідає інтересам 
західнонімецького населення, ін
тересам трудящих країни.

Тов. Л. І. Брежнєв побажав за
хіднонімецьким комуністам успі
ху в боротьбі за дружбу між на
родами СРСР і ФРН, соціальний 
прогрес, за мир і безпеку в Єв
ропі.

Зустріч пройшла в обстановці 
сердечності і братерської друж
би.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв того ж дня 
мав зустріч з керівниками проф
спілок ФРН. Відбулася розмова, в 
якій підкреслювалось важливе 
значення забезпечення миру і 
розрядки для народів, трудящих 
обох країн і відзначалася важли-

ва роль профспілок у цьому про
цесі. Розмова пройшла в друж
ній обстановці.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС, член Президії Верховно» 
Ради СРСР Л. І. Брежнєв 21 трав
ня був гостем прем'єр-міністра 
землі Північний Рейн-Вестфзлія, 
заступника голови СДПН Г. Кю- 
на. Л. І. Брежнєв прибув у 
Шлосс-Хомбург разом з феде
ральним канцлером В. Брачдтом.

Того ж дня товариш Л. І. 
Брежнєв виступив по західноні
мецькому телебаченню.

У Петерсбергу 21 травня в уро
чистій обстановці відбулося під
писання спільної заяви про візит 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнева у Федера
тивну Республіку Німеччини. Зая
ву підписали: Генеральний секре
тар ЦК КПРС, член Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв 
і федеральний канцлер ФРН 
В. Брандт. » 5> »

Візит у ФРН Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, члена Президії

Верховної Ради СРСР Л. І. Брєжч 
нєва світова преса розглядає ям 
початок нового етепу в європей
ських справах, як торжеству 
принципів політики співіснування 
держав з різним суспільним ла
дом. Величезна увага на сторін» 
ках газет приділяється підписаним 
у Бонні угодам, які закладають 
міцну багатогранну основу для 
розвитку багатостороннього еко
номічного і культурного співро* 
бітництва між Радянським Союзом 
і ФРН. Газети відзначають, що ук
ладення цих угод, яке стало мож
ливим в результаті втілення •_ 
життя радянської програми миру,- 
відкриває нові перспективи для 
розрядки напруженості між Схо
дом і Заходом. Переговори, як» 
провадить зараз у Бонні Л. ІЬ, 
Брежнєв, виходять далеко за рам
ки інтересів двох країн. Вони від
повідають інтересам усього світу 
— така одностайна думка світо
вої преси.

ІТАРСХ

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА У МОСКВУ
Генеральний секретар ЦК КПРС, 

член Президії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєв повернувся 22 травня у 
Москву з Федеративної Республіки 
Німеччини, де він перебував з візи
том на запрошення федерального 
канцлера ФРН В. Брандта.

Разом з товаришем Л. І. Брежнєвим 
з ФРН повернулися член Політбюро 
ЦК КПРС, міністр закордонних справ 
СРСР А. А. Громико, міністр зовніш
ньої торгівлі М. С. Патоличев, міністр 
Цивільної авіації Б. П. Бугаєв, поміч
ники Генерального секретаря ЦК

КПРС А. М. Александров, А. І. Бла- 
тов, генеральний директор ТАРС 
Л. М. Замятін, заступник завідуючого 
міжнародним відділом ЦК КПРС 
В. В. Загладін, які супроводили його 
б поїздці.

На Внуковському аеродромі, при
крашеному Державними прапорами 
СРСР, товариша Л. І. Брежнєва зустрі
чали товариші Ю. В. Андропов, А. А. 
Гречко, В. В. Гришин, А. П. Кирилен
ко, О. /А. Косигін, Ф. Д. Кулаков, 
К. ї. Мазуров, А. Я. Пельше, Д. С. 
Полянський, М. А. Суслов, О. М. Ше-

лепін, П, Н. Демічев, Б. М. Понема» 
рьов, В. 1. Долгих, І. В. Капітонов, чле-. 
ни ЦК КПРС П. А. Абрасимов, В. В« 
Кузнецов, М. М. Пегое, К. В. Русаков, 
Г. Е. Цуканов, К. У. Черненко, М. О< 
Щолоков, члени Центральної Ревізій« 
ної комісії КПРС О. Б. Рахманін, Г. К, 
Цинєв, перший заступник керуючого 
справами ЦК КПРС М. І. Кувшинов.

Серед зустрічаючих був тимчасо
вий повірений у справах ФРН 8 
СРСР К. Людерс.

(ТАРС).

ЩОБ РОЗНВІТАЛА
Ми, молоді робітники, з великою увагою стежили 

як проколин візит тов. Л. І. Брежнєва у ФРН. Ве
личезна плодотворна робота пророблена Централь
ним Комітетом нашої партії, Політбюро ЦК, особисто 
товаришем Л. 1. Брежнєвим по втіленню в життя 
Програми миру, висунутої XXIV з’їздом КПРС. 
Безумовно, візит Генерального секретаря ЦК КПРС 
у ФРН —■ історичний. Він сприятливо вплине на 
дальший розвиток відносин між Радянським Союзом 
і Федеративною Республікою Німеччини, дасть паро-

БАТЬКІВЩИНА
дам нашого європейського континенту ще більше 
впевнеиості в мирному майбутньому.

ми з гордістю бачимо, як зростає міжнародним ав
торитет Радянського Союзу, який проводить міжна
родну політику під прапором миру. І хочеться працю- 
вати сьогодні ще краще, щоб міцніла і розквітала 
паша багатонаціональна Батьківщина.

О. РУДЕНКО, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
Олександрійського електромеханічного заводу.

БРАТЕРСТВА, ЄДНОСТІ .ПІСНІ
майстри мистецтв та художні самодіяльні колективи кіровоградщини звітуватимуть у києві

На честь всенародного свята 
50-річчя утворення Союзу PCP 

у столиці нашої Радянської 
України, у древньому і вічно 
молодому красені Києві, про
водяться звіти майстрів мис
тецтв і художніх колективів об
ластей перед трудящими міста- 
героя.

Настав час і нашого творчого 
звіту. Та обставина, що на юві- ;

лейкому святі уже побували 
митці 14 областей ставила пе
ред нами відповідальні завдан
ня. Звичайно, в колективах весь 
час тривала велика підготовка. 
Та усім їм необхідно було да
ти напрямок. Тому була ство
рена постановча група у складі 
спеціалістів різних жанрів. До 
неї увійшли заслужені діячі 
мистецтв УРСР І. Казнадій та

A. Кривохижа, директор і за
вуч музичного училища М. По
льовий та Ю. Хілобоков, член 
Спілки письменників УРСР
B, Базилевський, член Спілки 
художників УРСР М. Доброле- 
жа, головний режисер студії 
телебачення М. Барський. Три
валі роздуми і пошуки дали їм 
змогу скласти оригінальний 
сценарій під назвою «Золотий

ювілей Батьківщини», що являє 
собою завершену театралізова
ну композицію, в якій у доско
налій ідейно-художній формі 
розкривається керівна роль 
Комуністичної пертії у створен
ні багатонаціональної радян
ської держави. До репертуару 
колективів увійшли пісні і тан
ці народів братніх республік, 

(Закінчення на 2-й стор.).

Від Центрального 
Комітету КПРСсч 
Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради 
Міністрів СРСР

Цент} ь.:ь.;ий Комітет Кок 
мувістачиої партії Радян
ське го С. юзу, Президія 
Верховної Ради СРСР і Ра
да Міністр я СРСР э глибе-: 
ким сумом сповіщають, нщ 
21 зрання 1373 року, на 
76-му році .лггтя, після три
валої важкої хвороби по
мер видатний війсьиовий 
діяч, талановитий радяяи 
ськвн полководець^ актив* 
ний учасник грсмадяясьисі 
і Великої Вітчизняної воєн, 
член ЦК КЇІРС, депутат. 
Верховної Ради СРСР, двіч 
чі Герой Радянського Союзу і 
Маршал Радянського Союзу; 
Конев Іван Степанович;

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР 

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР.
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НА ВОГНИК 
АГІТПУНКТУ

В агітпункті 8-ї виборчої 
дільниці, що розташований 
у клубі імені Крючкова на 
Новомиколаївці, завжди 
людно. Тут зуміли зацікави
ти виборців. Зустрічі з 
людьми цікавої долі, пере
довиками виробництва, роз
повіді про зміни, що стали
ся в нашій країні, республі
ці, на Кіровоградщині і, зо
крема, в нашому місті — 
ось далеко не повний пере
лік заходів, які провадяться 
в агітпункті.

Зараз в центрі уваги — 
роз’яснення матеріалів квіт
невого Пленуму ЦК КПРС 
та присудження Генераль
ному секретарю ЦК нашої 
партії Л. І. Брежнєву між
народної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між 
народами».

Провадяться також лекції і 
бесіди. Ось не так давно пра
цівник обласної прокуратури 
І. М. Швсрнєв провів бесіду про 
радянську виборчу систему, 
член товариства «Знания» І. В. 
Кононов прочитав лекцію «В. І. 
Ленін про радянський патріо-

тизм І пролетарський Інтерна
ціоналізм». Словом, тематика 
лекцій і бесід різноманітна. Та 
якш,о додати, що все цс допов
нюють діаграми і стенди, плака
ти і фотовітрини, книжкова ви
ставка, то зрозумілим стане по
тяг виборців до агітпункту.

Не можна не сказати і про 
велику роботу агітаторів (їх *)0 
чоловік). Кращі з них — кому
ністи слектрозварювальиик Л. С. 
Кеслср, слюсар О. В. ІІакопюк, 
майстер О. Г. Іванов та комсо
мольці — шліфувальниця Лідія 
Персверзєпа, токар Віра Кондра- 
тюк, слюсар Валентина Сагай
дак вже закінчили складання і 
перевірку списків виборців, за
раз провадять бесіди за місцем 
проживання, допомагають в ор
ганізації вечорів, зустрічей.

Так нещодавно було орга
нізовано зустріч з Героєм 
Соціалістичної Праці бри
гадиром електрезварюваль- 
ників І. О. Шишем, депута
том міської Ради депутатів 
трудящих, начальником Кі
ровоградського аеропорту 
Г. Ф. Волошиним. Характер
но, що перед початком та
ких заходів (та й в окремі 
дні) демонструються доку
ментальні кінофільми такі, 
як «Поема про робітничий 
клас», «Бригадир Петро Ко- 
зін», «Розмова про голов
не», «Вступаємо о третій, ви
рішальний» і інші.

Зараз готується вечір мо
лодого виборця.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
наш громадський ко
респондент.

ня по»ого колективу з уже існуючим КО”СО 
мольсько-молодіжянм колективом, куди вхо
дять слюсарі - монтажники, водії бензоза
правних машин. І тут теж довелося помірку
вати над порівнюваністю, здавалося б нспо- 
рівніованого. Адже різна спеціалізація в июох 
колективах вносила утруднення при підонтт 
підсумків змагання. За порадою звернулись до 
фахівців, і вихід був знайдений. Порівняння 
роботи обох колективів проводимо відтоді що
місяця в процентному вираженні, а економно 
матеріалів — в грошовому.

Допомога і увага, яку відчули члени 
знову створеного колективу з боку ко
мітету комсомолу колгоспу, з боку ке
рівництва автогаражу, відіграли свою 
роль. Чотири місяці підряд колектив во
діїв, що працюють

ЗА ПУНКТОМ

• ЗМАГАННЯМ КЕРУЄ 
КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ

ВІРНІСТЬ 
СПРАВІ 

СВОБОДИ
ТРАВНЯ - ДЕНЬ

„еОФІІВНА“ ЗАПАМ'ЯТАЄТЬСЯ
Вже доброю традицією стало у Кіровоградському 

педінституті проведення студентських, екскурсій та 
подорожей по визначних місцях України.

Близько сімдесяти посланців братніх середньоазіатських 
республік, які навчаються в стінах вузу, організували екс
курсію її Умань. Студенти не тільки ознайомилися з історією 
міста, а й побували в Уманському державному заповіднику 
«Софіївка». Прослухали цікаву розповідь про заснування 
парку в XVIII столітті, я на згадку гуртом сфотографува
лися.

— Це вже друга наша поїздка, — сказала у розмові керів
ник однієї з узбецьких академгруп викладач Т. М. Левченко. 
Ми вже побували у Кам’янці Черкаської області, а зараз 
плануємо провести триденну подорож до столиці Молдавії — 
Кишинева

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

рКУПІ анкетні дані, всього в кілька 
рядків. Ім’я — комсомольсько-мо

лодіжний колектив, рік народження — 
рік 50-річчя СРСР, місце народження — 
Всесоюзні комсомольські збори «Удар
ною працею і відмінним навчанням озна
менуємо вирішальний рік п’ятирічки». 
Так коротко можна охарактеризувати 
комсомольсько - молодіжний колектив 
автогаражу нашого колгоспу. За віком 
його до новачків віднесеш, а за справа
ми — на рівні з досвідченими місце від
водимо. І образливе «скорослсчений» йо
му ні в якому разі ніхто не закине. Про
сто на те нема підстав.

Коли на Всесоюз
них зборах офіційно 
затвердили новий 
колектив, члени ко
мітету комсомоль
ської організації кол
госпу частіше стали 
навідуватися в авто- 
гараж. Не для опіки, . 
а щоб на місці дати 
потрібні поради, до
помогти утвердитись . 
серед інших. ,

Пам’ятаю перше, 
над чим довелося
подумати. Керівник нового колективу 
Станіслав Радчук і групкомсорг Григо
рій Горбенко заявили, що на третій, ви
рішальний рік п’ятирічки члени колек
тиву вирішили’ взяти підвищені соціалі
стичні зобов’язання. Підвищені... по
рівняно з чим? Якщо брати минулорічні 
плани, доведені на кожного, тс водії їх 
перевиконали, якщо — цьогорічні, то 
при правильній організації праці і вони 
не межа. Порадились в комітеті, і дійшли 
такого висновку: за відправну точку взя
ти загальний фактичний автопробіг в 
тониокілометрах, зроблений минулого 
року. До цього показника кожен додаваз 
ту кількість тоннокілометрів, ще їх мож
на було виробити додатково, використав
ши ще не приведені в дію резерви і 
можливості. І тільки тоді з’явились ін
дивідуальні соціалістичні зобов’язання 
на 1973 рік. Передові водії Григорій 
Горбенко, Федір Бузько, Віктор Гудимен- 
ко, Леонід Григір першим пунктом запи
сали: виробити в 1973 році по 42 тисячі 
тоннокілометрів на машинах ГАЗ-51. 
Трохи менші зобов'язання у Миколи 
Мишка, Василя Богуна, Анатолія Сиво
лапа.

Комітет комсомолу гряв під свій контроль і 
укладання договору на соціалістичне змагай-

на ҐАЗ-51, займає 
перше місце в соціа
лістичному змаганні. 
За перший квартал 
на його рахунку 
85 718 наїжджених 
тоннокілометрів, в 
тому числі з ванта
жем — близько 40 
тисяч, 710 кілогра
мів зекономленого 
пального. Це — вра
ховуючи зимове і 
весняне бездоріжжя. 

Серед комсомоль
сько-молодіжних ко

лективів колгоспних автогаражів в пер
шому кварталі він зайняв перше місце 
за підсумками соціалістичного змагання 
і був нагороджений перехідним ман
датом райкому комсомолу.

Перше визнання, перша перемога... Члени 
комітету на цьому свої турботи про «новач
ка» не послаблюють. Ось останні події. В 
гараж прибуло поповнення техніки — 8 ма
шин. Разом з членом комітету Миколою 
Страмно я просив голову колгоспу Валентина 
Вікторовича Шульгу, секретаря партійної ор
ганізації Володимира Лаврентійовича Мака- 
ренка, щоб кілька з цих машин дали молодим 
водіям. Зараз перейшли вже із своїх старень
ких газиків Микола Мишко, Олександр Осау- 
ла.

Попереду — відповідальна пора в 
комсомольсько-молодіжних колективах 
автогаражу — жнива вирішального ро
ку пятирічки. І новий колектив, і його 
досвідчений суперник по соціалістично
му змаганню готуються зустріти хліб 
нового врожаю. В комітеті комсомолу в 
ці дні розробляються умови змагання 
молодих водіїв колгоспу на період жнив.

М. ГУДИМЕНКО, 
секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Калініна.
село Верблюжка, 
Новгородківськнй район.

ЕВДЕГСШ »ÊTS ПІСНІ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

що оспівують торжество ленін
ської національної політики, ви
датну роль нашої партії, що 
об’єднала народи у міцну і не
порушну сім’ю радянських рес
публік. У концерті-звіті широко 
представлені твори радянських 
композиторів і письменників, 
класика

До участі у творчому звіті залу
чені кращі мистецькі сили і учасни
ки самодіяльних колективів облас
ті. Артисти українського музично- 
драматичного театру імені М. Л. 
КропивницькоЛ) покажуть уривок s 
вистави «Залізна троянда» за відо
мим романом нашого земляка Ю. 
Яновського «Вершники». Глядачі 
можуть гідно оцінити майстерність 
народної артистки УРСР Л. Ті- 
мош і заслуженого артиста УРСР 
М. Білецького, а також заслуже
ного артиста Абхазької ÂPCP 
В. Трибннснка І випускниці музич
ного училища Р. Козир, що вико-

мають дуети Лали і Аріфа з опе
рети «Кавказька племініінця> 
Р. Гаджієва.

Кращими своїми колективами 
та солістами представлена об
ласна філармонія. Перед ки
янами виступлять камерний та 
естрадний оркестри. Артисти 
В. Паюхіна, Г. Русановський, 
В. Козловська та О. Тараненко 
порадують слухачів своїм про
никливим виконанням сучасних 
пісень.

Паші глядачі уже знайомі з сим
фонічним .оркестром музичного 
училища. У концерті він супрово
дить виступи багатьох колективів, І 
тому його роль дуже відповідальна. 
Коротким буде виступ чудового ан
самблю скрипалів обласного Бу
динку народної творчості. Та ми 
сподіваємось, що він запам’ятаєть
ся надовго.

Поряд з митцями професій
ного мистецтва до столиці з 

нами їдуть і учас
ники кращих ху
дожніх самодіяль
них ___ __
Серед них заслу
жений ь.._. 
танцю 
рань», 
ють не лише 
шій країні.

колективів.

ансамбль 
УРСР 
який

«Ят- 
зна- 

в на
шому 

Аплодували гляда
чі Парижа і Лон
дона, Софії і Пра
ги.

Окрасою концерту 
стануть І виступи са
модіяльного народно
го ансамблю танцю 
«Віночок» Олександ
рійського електроме
ханічного заводу, са-

модіяльного народно
го ансамблю танцю 
«Вогник» Світловод- 
ського Палацу куль
тури імені В. І. Ле
ніна, самодіяльноп 
народного ансамблі« 
танцю «Юність» пед 
Інстнту імені О. (і. 
Пушкіна, а також ан
самблів танцю «Ят- 
раночка» та «Пролі
сок» Палацу 
рів імені В. 
ніна.

У складі
творчої делегації та- 
кірж славна своїми 
традиціями робітнича 
самодіяльна хорова 
капела УРСР Палацу 
культури імені Жовт
ня ордена Трудово
го Червоного Прапора заводу «Чер
вона зірка». Своє барвисте самобут
нє пісенне мистецтво представля
ють самодіяльний народний хор 
«Барвінок» заводу «Укрсільгосп- 
7ехніка» та самодіяльний народний 
хор колгоспу «Родина» Кіровоград
ського району. Знайшов своє місце 
у концерті і вокально-інструмен
тальний ансамбль «Степівчанка» 
педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Не можна також не згадати, 
що глядачі матимуть 
вість познайомитись з нашими 
іаланоритими солістами з про
фесіональних і самодіяльних 
колективів. Серед них у пер
шу чергу слід назвати артистів 
філармонії Валентину Паюхіну 
і Григорія Русановського, Ва
лентину Козлоаську і Олександ
ра Тараненка, а також солістів 
ансамблю «Ятрань» Антоніну

піоне-
1. Ле-

нашої

можли-

Червінську І Анатолія Бонда- 
ренка.

Є ще одна особливість нашо- 
гф творчого звіту, що відрізняє 
його від усіх попередніх. У ці 
дні у Києві з метою широкої 
пропаганди досягнень радян
ського багатонаціонального ми
стецтва проходитиме перший 
Всесоюзний фестиваль ми
стецтв «Київська весна», при
свячений дружбі народів нашої 
Вітчизни. У концертах візьмуть 
участь кращі художні колекти
ви Радянського Союзу. Наш 
творчий візит також включений 
до програми «Київської вес
ни».

Ф. ЦИГУЛЬСЬКИЙ, 
начальник обласного управ
ління культури.
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ВИЗВОЛЕННЯ АФРИКИ. 
ДЕСЯТЬ РОКІВ ВІД ДНЯ 
ЗАСНУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
африканської 
єдності

Організації африкан
ської єдності (ОАЄ) оипов- 
нилось десять років. За 
роки свого існування вона 
зіграла величезну роль у 
житті африканського кон
тиненту. 41 незалежна 
держава з населенням 
близько 300 мільйонів чо
ловік об'єднує ОАЄ, яка 
стала справжнім виразни
ком волі народів Африки 
в їх боротьбі за незалеж
ність і соціальний прогрес.

Особливе значення має 
діяльність ОАЄ для визво
лення народів Африки, які 
все ще знаходяться під 
колоніальним і 
ським гнітом.
незалежні держави конти
ненту не можуть залиша
тись байдужими до долей 
своїх братів, що борються 
за свободу в Південній 
Африці, Родезії, Намібії, 
Анголі, Мозамбіку, Гвінеї 
(Бісау) й інших колоніаль
них і залежних терито
ріях.

Для кгррдпнації зусиль у 
наданні допомоги иаиіснал-.- 
но-пизвольпим рухам главами 
держав • урядів країн-членів 
Організації африканської єд
ності буч створений Комітет 
визволення. Борці за свободу 
одержують від ОАЄ як мо
ральну і політичну, так мате
ріальну і воєнну ДОПОМОГУ. 
Члени ОАЄ надають свою 
територію біженцям, що ря
туються від переслідувань ко
лонізаторів і расистів, нада
ють допомогу борцям проти 
колоніалізму в підготовці кад
рів.

На міжнародній арені 
ОАЄ постійно виступає з 
роза’інчениям і осудом по
літики расистських режи
мів та їх імперіалістичних 
покровителів. Вона слід
кує за втіленням у життя 
Декларації про надання 
незалежності колоніаль
ним країнам і народам, 
прийнятої Організацією 
Об’єднаних Націй з ініціа
тиви Радянського Союзу 
1960 року.

Народи Африки розумі
ють, що, лише виступаючи 
єдиним фронтом, БОНИ 
зможуть покінчити з коло
ніалізмом і расизмом. 
ОАЄ відіграє важливу 
роль у досягненні цієї єд
ності. Дякуючи її зусил
лям, зроблено успішні 
кроки в справі об'єднання 
патріотичних сил в Анголі 
і Зімбабві, що, безсумнів
но, буде сприяти активіза
ції визвольної боротьби в- 
цих країнах.

Керівні діячі 
визвольних рухів 
нюють допомогу 
у незалежник країнах Афри
ки. Значення цієї допомоги 
неодноразово підкреслювали 
Генеральний секретар ПА1ГК 
Амілкар Кабрал. Голова 
МПЛА Агостіньо Нето, керів
ники ФРЕЛІМО.

Радянський Союз та ін
ші соціалістичні країни 
незмінно підтримують зу
силля ОАЄ в наданні до
помоги народам, що бо
рються. В офіційних доку
ментах Радянського уряду 
неодноразово підкреслю
валось, що радянські лю
ди надавали і будуть на
давати всебічну допомогу 
зусиллям африканських 
держав і Організації аф- 

--------- : спря_ 
нама- 
імпе- 

свої

расисг- 
Молоді

національно- 
внеоко оці- 
своїх братів

Фрагменти ч концерту «Золотий ювілей Бать. 
КІОЩННИ».

II а фото: дует Лади і Аріфа

Î, Гаджіепл «Кавказька племінниця» 
ртистй театру їм. М. Л. .... ..

ЗИР І заслужений артист Абхазької PCP В. ТРИ- 
" І; танцює «Ятраііь» (фотд вгорі); вни-

— звучить народна пісня у виконанні

Фото В. КОВПАКА.

............ г..,.а з оперети 
ілсмінннця» виконують 
Крбіїпвннцького P. КО-

БИЦЕІІКО; танцює «Ятраііь» (фотб вгорі) 
зу справа — г 
учасників зведеного хору.

риханської єдності, 
мованих на відсіч 
гань міжнародного 
ріалізму зберегти 
позиції на континенті, роз
колоти єдність африкан
ських країн, змусити їх 
відмовитися від боротьби 
за звільнення колоніаль
них і залежних територій.

В. ФАРТУШИНИ.
(АПН)



24 травня 1973 року „МОЛОДНІЇ КОМУНАР** З стор.

>
в Іван Степанович КОНЄВ]

ПВМІ

(Продовження. Початок в газеті за 22 травня ц. р.).
Так потрапив Павлик у дев'ятин блок. Тут його І 

влаштували прибиральником. Він ходив з відсіку до І 
відсіку, розмовляв з польськими активістами-підпіль- І 
никами, що «лікувалися». Швидко оволодів польсь- І 
кою мовою. Міг не лише розмовляти, а й переклада- І 
ти. Карцеву і його товаришам це дуже знадобилося. 
За їх дорученням він став зв’язківцем між комітетом І 
і «хворими», через яких багатьма каналами йшла ін- І 
формація про все, що затівали есесівці, про події на І 
фронтах.

У таборі все частіше розповсюджувались листівки. В чих І 
сповіщалася правда про події на фронтах, заклики до в’яз- І 
нів брати участь в опорі фашизмові, гуртувати свої сили. І 
Звістки про розгром 300-гисячної армії на Волзі докотилася І 
І до Освенпіма. Ставали відомими могутні удари радянсь- І 
них військ по фашистах. Член антифашистського підпільно І 
го центру польський комуніст Людвиг Локманіс налагодив І 
випуск листівок. Став його підручним і Павлик Артеменко. І 
Він знав уже багато підпільних таємниць і старші товари- І 
j'îÀ Кузьма Карцев, Людвиг, австрійський комуніст Ернест І 
Jp»prep ча^то побоювалися за нього. Одни необережний крок І 
і хлопепь вагине.

— Не боїшся. Павлику? — запитав якось Карцев. І 
—Тпеба обережніше ступати по пій землі.

— Hv. ню ви! Я й так обережний. А смерті не 
боюся. Вона вже більше року за мною по п'ятах 
ходить.

— Не смерть нам потрібна. Перемога! І тільки пе
ремога над ворогом! Ти ж чув, як близько вже громи 
грпмгвггь.

— Чув. чув. — збуджено заговорив Павлик. — А І 
що то. Василю Івановичу?

— Не знаю. Ніхто не знає. Фронт ще далеко. — 
Не могли ж і справді знати в’язні, що то з боями і 
громом нестримною лавиною пройшла зовсім близь
ко від. Освенпіма партизанська аомія Ковпака — От 
що. Павлику! Як стемніє, спускайся в підвал п’ятого 
блоку і чекай нас з Люпвигом. Допомога твоя по
трібна.

Ось і підвал. У самому кутку одного з переходів велика і 
куча брюхви на дошках. Підніми одну з них і потрапиш в 
підземелля. Хто й коли його вирив? Павлик цього не знає. 
Як довго немає Василя Івановича. Почулися кроки. Холод
ний піт виступає на обличчі. А що як есман? Ні, не спої.

Вся редакція першотрзвневої листівки у збоиі. Ввечері 
іцой’«? псогдалн зведення інформбюро, яке прийняли неле
гальним приймачем польські патріоти. Зведення теж вклю
чається я листівку, в якій комітет звертається із закликами 
до всіх в’язнів. Тьмячо світить кишеньковий ліхтарик, а пн- ' 
сяти ще багато. Листірку склаи польською мовою Людвиг. 
Ернест пгтекляхае на німецьку, а Павлик — на російську. 
Разом Карцепим висіять корективи.

— Скоре ранок, друзі. — схопився Еонест. — Тре
ба ттоспіш-яти. а то запізнимось з листівками до ви
ходу па ообпту , г

— Роздати зстигнемо, — зауважує Павлпк. — і 
Тільки звідси б непомітно пооскочити до блоку. Спій- 
імають- чергові есмани і... каюк, — обводить пальцем 
'навкото шиї.

— Павлику. Не пустуй. — сердиться вже Людвиг.
— Листівку мусять у таборі всі в'язні про,титати. Це 
наш першотравневий подаоунок.

І подарунок дійшов до адоесата.
За завданням центоу Павлик продовжував поста

чати хвопих військовополонених, що знаходились v 
«кранкенбау». Підпільна організація надсилала їм 
продукти, а ув’язненим лікаоям доручала посилено 
доглядати і лікувати їх. Павлик якось особливо 
зблизився з лікарем Фейкелом. З ним він часто роз
мовляв; розпитував.

— А шо в тому барані № 10? — поцікавився Паз- 
лик. — Ніхто звідти ніколи не виходить.

— І не вийде, — відповів лікар-поляк Владислав 
Фейкел. — Бачиш, які там грати на вікнах. Комап 
не пролетить. Та ще й есманка-наглядач. Жінок сте
реже.. Інститут медицини... — сплюнув лікар.

— А що їм роблять? ».
— Що роблять? Страшне. Як тобі пояснити... Біо

логічне знищення народів. Такого ще історія меди
цини не знала.

— Людоїди! Коли на н.чх смерть прийде!
— О. на них смерть швидше прийде, як па нас. Ра

дянські війська он як гонять фашистів. Кріпись, Пав- ‘ 
лику!

Прийшов полкозннк'Карцев. Павлик на очах його 
зрозумів, що є завдання.

— Треба сховати ось це. — і Карцев розкрив стис
нений кулак Від поливу у Павлика аж дух захопило.

— Як? Не може бути! — перед ним сяяла золота 
зірка:Героя Радянського Союзу. — Ваша?

— Иг, Павлику. Льотчика одного.
Лише згодом дізнався, що то була Золота зірка 

Валентина Ситиова, командира бомбардувальника, 
збитого на території Німеччини. За спробу втекти з 
полону Сптнова ув’язнили в концтабір Освенцім. Зо
лоту зірку Павлпк сховав у тайнику, про який знав 
лише-він та Каопев. Цс була невелика ніша в одно
му з підвалів. Там же зберігався і план табору з на
несеними на ньому постами охорони, складами зброї | 
і казармами есесівців. . і

Цей план — найбільша військова таємниця під
пільників. Його протягом багатьох тижнів з групою - 
радянських офіцерів, за дорученням керівника під- . 
пільної антифашистської організації Освенціма скла
дав К. Є. Карцев Павлик теж зробив свій внесок до 
нього. Одного разу до хлопця підійшов його вже 
добрий знайомий молодий русявий в'язень Офіцер 
Сергій.

•— Є завдання, друже. Треба точно встанови ги 
розташування зенітних батарей.

(Далі буде),

21 травня 1973 року після тяжкої і 
тривалої хвороби вмер член ЦК 
КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, 
видатний військовий діяч, талановитий 
полководець, двічі Герой Радянського 
Союзу, Маршал Радянського Союзу 
Іван Степанович Конєв.

Радянський народ і його Збройн 
Сили зазнали тяжкої втрати. Пішов з 
життя один з активних будівників ра
дянських Збройних Сил, учасник гро
мадянської війни і прославлений Ге
рой Великої Вітчизняної війни, все 
житгя якого є яскравим прикладом 
беззавітного служіння соціалістичній 
Батьківщині, справі комунізму.

І. С. Конєв народився у 1897 році 
в селі Лодейно, Подосиновського ра
йону, Кіровської області о сім’ї бідно
го селянина. Ще підлітком він почав 
свою трудову діяльність. В першу сві
тову війну І. С. Конєв був призваний- 
в армію і брав участь у революцій
ному русі солдатських мас.

Після Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції Іван Степанович ве
де активну роботу по організації Ра
дянської влади у себе на батьківщи
ні. В 1918 році І. С. Конєв назавжди 
зв’язує свою долю з Комуністичною 
партією і добровільно вступас в ряди 
Червоної Армії. Військовий комісар 
бронепоїзда, а потім бригади і диві
зії — І. С. Конєв б'ється проти Кол- 
чака і японських інтервентів. Будучи 
делегатом \/-го Всеросійського з’їзду 
Рад і X з'їзду РКП(б), бере участь у 
придушенні заколоту лівих есерів у 
Москві та білогвардійського заколоту 
в Кронштадті.

Після закінчення громадянської вій
ни І. С. Конєв продовжує службу на 
посадах комісара дивізії і корпусу. 
В 1926 році успішно закінчує курси 
удосконалення вищого начскладу при 
військовій академії імені М. В. Фоун- 
зе, а в 1934 році — особливий фа
культет цієї ж академії. У передвоєн
ні роки він командував полком, диві
зією, корпусом, армією, військами 
Забайкальського і Північнокавказько- 
го військових округів.

Організаторський і полководниць
кий талант, видатні здібності І. С. 
Кснєва особливо яскраво розкрилися 
в суворі роки Великої Вітчизняної 
війни, коли він командував військами

Західного, Калінінського, Степового, 
1-го І 2-го Українських та ряду ін
ших фронтів. Війська, очолювані І. С, 
Конєвим, провели ряд великих опера
цій у ході Великої Вітчизняної війни

і завдали тяжких поразок гітлерів
ським загарбникам на Україні, на те
риторії Польщі і Чехословаччини, в 
Берлінській операції, яка увінчала ве
лику перемогу радянського народу 
над фашизмом,

Після війни І. С. Конєв займає пос
ти головнокомандуючого сухопутни
ми військами, головного інспектора

Радянської Армії, першого заступни
ка міністра оборони СРСР. З 1955 по 
1960 рік І. С. Конєв був головнокоман
дуючим об’єднаними збройними си
лами держав — учасниць Варшав
ського Договору.

Надзвичайно яскраве життя кому
ніста, воїна І патріота прожив І. С. 
Конєв. Він був делегатом ряду партій
них з’їздів, не раз обирався до скла
ду ЦК КПРС і депутатом Верховної 
Ради СРСР. До останніх днів свого 
життя він вів велику роботу по ге- 
роїко-патріотичному вихованню ра
дянських людей, особливо молоді.

Високі партійні і ділові якості, без
прикладна мужність і героїзм у бо
ротьбі з ворогами нашої Батьківщи
ни, теплота і чуйність до людей здо
були І. С. Конєву любов і повагу ра
дянського народу і воїнів Збройних 
Сил.

Видатні заслуги І. С. Конєва висо
ко оцінені Радянською державою. Він 
двічі удостоєний звання Героя Радян
ського Союзу, нагороджений сімома 
орденами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, орденом Перемоги, трьо
ма орденами Червоного Прапора, 
двома орденами Суворова 1-го сту
пеня, двома орденами Кутузова 1-го 
ступеня, Червоної Зірки. І. С. Конєв 
удостоєний звання Героя ЧССР і Ге
роя МИР, нагороджений багатьма ор
денами і медалями ряду соціалістич
них країн та інших держав.

Світла пам’ять про вірного сина 
ленінської партії, мужнього воїна і 
талановитого полководця Івана Сте
пановича Конєва назавжди збере
жеться о серцях воїнів армії і флоту, 
всіх радянських людей.

Л. І. Брежнєв, Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, В. В. Гришин, А. А. 
Громико, А. П. Кириленко, О. М. Коснгін, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Ку
наев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, Д. С. Полян- 
ський, М. А. Суслов, О. М. ШелепІн, В. В. Щербицький, П. Н. Дємі- 
чев, П. М. Машеров, Б. М. Пономарьов, Ш. Р. Рашидов, Г. В. Ро
манов, М. С. Соломенцев, Д. Ф. Устинов, В. І. Долгих. І. В. Кан
тонов, К. Ф. Катушев, Г. Ф. Сизов, Л. В. Смирнов, I. Г. Якубов- 
ський, В. Г. Куликов, О. О. Єпішев, С. Л. Соколов, В. Ф. Толубко, 
I. Г. Павловський, П. Ф. Батнцький, П. С. Кутахов, С. Г. Горш
ков, К. С. Москаленко, С. К. Куркоткін, О. М. Комаров- 
ськнй, М. М. Алексеев, О. Т. Алтунін, І. X. Баграмян, С. М. Бу- 
дьонний, О. М. Василевськнй, П. I. Голнков, Г. К. Жуков, П. К. Ко
шовий. В. I. Чуйков, Є. М. Тяжельников, М. П. Георгадзе, Л. I. Гре
ков, В. Ф. Промислов, М. С. Смиртюков, М. І. Савинкін, С. М. 
Штеменко, П. І. Єфімов, I. М. Шкадов.

М ЕНІ вже не раз доводилося чу- 
* * ти від фізкультурних активіс
тів, що з підлітками працювати 
найважче. І особливо це тоді, ко
ли мова заходить про організацію 
їх дозвілля за місцем пооживан- 
ня. Якщо завітати в дчір будинку, 
де немає дитячих майданчиків, 
спортивних комплексів, можна по
бачити хлоп’ят, які мчать кудись в 
сквер чи на вулицю, починають 
бешкетувати. Батькам роблять за
уваження:

— Чо:«у не дивитесь за своїм дпа- 
надцитирічним сином?

— Ми на роботі.
А домогосподарки, які сидять з ма

люками біля під’їздів, спокійно:
-- Нам до чужих нема діла. Мій 

старшенький весь суботній день перед 
телевізором...

Як же виріши гн проблему, чи мо
жемо ми спільними зусиллями органі
зувати справу так, щоб підлітки свій 
вільний час. проводили цікаво І корис
но? Напевне, можемо.

Більшість будинкоуправлінь, 
житлово - експлуатаційних контор 
вже мають в цьому певний досвід. 
Наші активісти організовують ди
тячі клуби, працюють плідно б пі
онерських кімнатах мікрорайонів. 
Заслуговує популяризації робота 
клубу для дітей і підлітків 
при ЖЕК № 6. Інструктором по 
спорту тут працює Дмитро Бадіян. 
Він організував дев’ять спортив
них секцій, в яких тоенується по-
над 200 хлопчиків і дівчаток, згур
тував громадських помічників. На
приклад, директор магазину наоч
них приладь Віктор Панарський
керує гуртком ракетомоделюван- 
ня, учень медучилища Анатолій

.1" - —zzzzz

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ. 25 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «На приз клубу 
«Нептун». (М). 10.15 — Кольо-

Дядюра очолив секцію гімнастів, 
шахово-шашкову секцію веде пен
сіонер С. А. Шинкаревський. Що
тижня о клубі мікрорайону демон
струються дитячі фільми. Навіть 
самі підлітки — перші помічники 
кіномеханіка.

Юні спортсмени клубу «Маяк» зав
жди в числі призерів під час спарта-

«а шпон
ДІБ...

ф Перші старти — біля рідного 
дому

© 3 підлітками працює ветеран 
і комсомолець

0 Шефи — організатори спарта
кіади за місцем проживання 

ф Канікули — пора масових 
стартів.

кіади «Юність», а хокеїсти — серед пе
реможців змагань на прнз клубу 
«Золота шайба».

Мені довелося познайомитися з вихо
ванцями клубу Оленою Стспанеико, 
Ірою Корзаватою, Володимиром Дядю- 
рою, іншими їх ровесниками. Вони 
вміють фотографувати, грають у теніс, 
шахи, їх фотознімки були на міській 
фотовиставці. 1 захоплення цими ко
рисними справами починалось тут, в 
клубі для дітей/

А ось працівники ЖЕК № 5 вдячні за 
допомогу своїм шефам — комсомоль
цям взуттєвої фабрики В суботні І 
недільні дні робітники приходять на 
спортивні майданчики мікрорайону, ор- 
ганівог.уюгь змагання серед підлітків, 
влаштовують туристські походи.

Чи не найбільше нам можуть до
помогти вчителі. І серед них ми 
теж маємо чимало активістів. На-

приклад, на Черемушках правиль
но визначились молоді педагоги 
середніх шкіл № 9, 13. І

В ці весняні дні в більшості мік
рорайонів міста були влаштовані 
свята вулиці, відкрилися спортивні 
майданчики. Працівники ЖЕК № 7 
запросили на свята майже тисячу 
дітей. Перед підлітками виступи
ли робітники заводу «Червона зір
ка», вчителі. Наші активісти орга
нізували концерт. А потім поча
лись поєдинки юних волейболістів, 
тенісистів, футболістів, легкоатле
тів. Стартувало більше 500 хлопчи
ків і дівчаток. І все це не заради 
того, щоб з’явилися нові чемпіони 
і рекордсмени, а з метою залу
чення якнайбільшої кількості дітей 
до занять фізкультурою і спор
том, заради їх здоров’я і фізично
го гарту.

Закінчується навчальний рік, незаба
ром вже літні канікули. Школярі по
їдуть в піонерські табори, візьмуть 
участь у туристських походах. Але й 
роботу з ними за місцем проживання 
треба буде підняти ще на вищий рі
вень. Прн будинкоуправліннях створе
но спеціальні комісії, які і займатиму
ться цією справою. Стартує літня спар
такіада «Юність».

На семінарі педагогів — вихователі 
та Інструктори по спорту, який ми 
щойно провели, велась розмова про по
ліпшення спортивних баз, будівництві 
нових спортивних споруд. Узагальнено 
досвід роботи клубу «Маяк» (ЖЕК 
№ 6), фізкультурні активісти розпові
ли, як поки залучатимуть підлітків до 
складання нормативів комплексу ГПО.

Завдання поставлено конкретне 
і цілеспрямоване — культурно-ма
совою і спортивною роботою по
винні бути охоплені всі ПІДЛІТКИ.

р. КРЕНДЕЛЬ, 
старшин інструктор - методист 
виховної і оздоровчо-масовоі 
роботи Кіровоградського міськ- 
житлоуправління.

ропе телебачення. Художній 
фільм «Фсрснс Ліст». 2 серія. 
(М). 11.50 — Теленарис «Йдуть 
кораблі». (М). 12.00 — «Шахо
ва школа». (М). 12.30 — «Про 
балет». (М). 14.00 — Програ
ма документальних фільмів. 
(М). 10.50 — «Трудовий пере
клик». (К). 17.20 — Музичний 
фільм (К). 17.30 — «Світ со
ціалізму». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.45 — «Хроні
ка тижня». (Кіровоград). 19.10 
- Резерв. (М). 19.20 - Для
школярів. Зустріч юнкорів те
лестудії «Орлятко» з Марша-

іом Радянського Со'»зу, Ге- 
зоєм Радянського Союзу 1. X. 
Ьаграмяном. (М). 20.15. —
В. Хан'їсв. «Золото». Прем’єра 
телеспектаклю. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Нумо, хлопці!». (М). 23.15 -• 
«Па велогонці миру». (М), 
23.35 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 - 
«Наука — сільському госпо
дарству». (М). 16.50 — «Об'єк
тне». (М). 17.20 — Кольорово 
телебачення. Науково-попу
лярний фільм. (М). 17.30 -»
«Голубі шпроти». (Одеса). 
18.00 — Реклама, оголошення.

(К). 18.30 — Для дітей. Телвч 
фільм. (К). 19.00 — Іпформа« 
ційна програма «Вісті». (КУ. 
19.25 — «Африка дивиться в 
майбутнє». (К). 20.00 — «КіИ 
ївська весна». (К). 20.15 _ 
«На добраніч, діти!». (КУч 
21.00 — Програма «Час». (МУа 
21.30 — Д. Урнепічюте. «Назн4 
вай мене матір’ю*. Вистав« 
(Львів). В перерві — вечірй! 
новини. (К). *

Редактор В. ПОГРІБНИЙ/
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ВЧИТИСЯ!
ГОРАІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ, ім. К. А. РУМ’ЯНЦЕВА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИМ РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
11а 1-й. і 3-й курся 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 прнймаютт.я особи, які успіш- 

ио витримали екзамени з російської чи української 
мов (диктант) і математики (усно) в обсязі не
певної середньої ШКОЛИ.

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

На вечірнє і заочне відділення приймаються осо
бі!.. котрі працюють па виробництві по спеціаль
ності.

Учні денного відділення забезпечуються гурто
житком і спшевдійо.

Учні підземних спеціальностей і відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію.

До заяви на Ім'я директора слід додати такі докумен
ти: документ про освіту (оригінал), копію свідоцтва про 
народ::.син«, автобіографію, три фотокартки (без влов
ного убора, рг.'міром 3x4 см.), довідки про став здоров’я 
і відсутність хвороб, які заважають роботі у вугільних 
шахтах, копію трудової книжки, завіреної підприєм
ством, характеристику зі школи чи внробництпа, для вій
ськовозобов'язаних — військовий квиток чи приписне сві
доцтво — пред’являються особисто.

Особо, яким сповнилось 16 років, без подання паспорта 
в технікум не приймаються.

Заяви приймаються з 1 травня по 31 липня 1973 
року.

Вступні екзамени: иа денне відділення — 11 по. 
20 серпня 1973 року; вечірнє і заочне відділення—і 
з 15 но 25 червня із 1 по 20 серпня 1973 
року. (Без виклику на екзамени не приїжджати).

Зарахування в число учніи 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;

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕМЗ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ:
арматурник-елєктрозварннк, тесляр, електромон

тажник по освітленню освітлювальних і силових ме
режах і електрообладнанню, маляр-штукатур, липю- 
вальник-плнтковик, кровельник всіх видів" покрівлі, 
машиніст (кранівник) кранів самохідних і стаціо
нарних, муляр-пічник-штукатур.

31 СТРОКОМ НАВЧАННЯ 1 РІК: 
муляр, плотник.
На ці спеціальності приймаються юнаки і дівчата, 

які закінчили 8—10 класів віком від 15 років і стар
ше Групи, укомплектовані на базі десяти класів, на
вчаються по скороченій програмі. Зараховані до учи
лища мають можливість продовжувати навчання в 
9—10 класах вечірньої школи. Учні в період навчання 
знаходяться па потому державному забезпеченій. 
Демобілізовані воїни навчаються по скороченій про
грамі від 8.5 до 10,5 місяців з виплатою стипендії в 
розмірі 75 карбованців.

Всі учні під час виробничої практики додатково 
одержують 33 проценти від заробленої суми.

Вступникам слід подати такі документи: паспорт, 
гі. хто не має паспорта — свідоцтво про народження; 
свідоцтво про освіту; довідку з місця проживання; 
довідку про стан здоров'я, форма № 286; чотири фо
токартки 3X4 см.

Прийом документів з 1 березня 1973 року. Початок 
занять в міру комплектування груп.

Після закінчення училища випускники направляю
ться пв залізничний транспорт Одесько-Кишинівської 
залізниці і користуються всіма пільгами працівників 
залізничного транспорту; дворазовим безкоштовним 
квитком, один по Одеській дорозі і другим по сітці 
залізниць СРСР, карткою на вугілля, гуртожитком.

Адреса: м. Знам’янка, вул. Свердлова, 18.

ДИРЕКЦІЯ.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ИА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
лікувальний, педіатричний, стоматологічний, фарма

цевтичний, санітарно-гігієнічний.
Заяви приймаються від осіб віком до 35 років з се

редньою освітою. Особи, які закінчили середні спе
ціальні учбові заклади і технічні училища, повинні 
мати трирічний практичний стаж роботи після закін
чення учбового закладу. Такий стаж не вимагається 
від осіб, включених у 5 процентів випуску середньо
го спеціального учбового закладу, а також від тих, 
хто здобув середню спеціальну освіту без відриву 
бід виробництва.

Особи, які закінчили ремісничі та професійно-тех
нічні училища, школи ФЗН і ФЗУ та мають середню 
освіту, повинні мати чотирирічний практичний стаж 
після закінчення вказаних учбових закладів.

Особам, які вступають'-в інститут в наступні після 
закінчення середньої школи роки, необхідно мати 
стаж практичної роботи не менше шести місяців за 
кожний рік.

У заяві, яі-.а подасться на ім'я ректора Інституту, зазначає
ться обраний вступніїхом факультет. До заяви додати доку
мент про середню освіту (оригінал), для осіб, які закінчили 
середні спеціальні учбові завліти, обов'язково подати витяг 
з семестрової екзаменаційної відомості, характеристику для 
вступу до вузу, шо видається партійними, комсомольськими, 
профспілковими та іншими громадськими організаціями, ке
рівниками підприємств, установ, правліннями колгоспів, а 
для випускників гагальноосвітніх шкіл — керівниками і гро
мадськими організаціями шкіл, медичну довідку (форма 
М 286), чотири фотокартки (знімки без головного убору, роз- 
розміром 3x4 см).

Особи, які мають стаж практичної роботи не менше двох

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050. ССП.» Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

00667. . Індекс 61197«

іс,
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ

Зам. № 13216.

Газета пнходнть 
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Г&нворонське сільське професійно-технічне училище Ка 5
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

УЧИЛИЩЕ
трактормстів-машиністів широкого профілю (строк 

навчання 2 роки), трактористів-машиністів третього 
класу (строк навчання 1 рік]; слюсарів по ремонту 
тракторів, автомобілів і сільськогосподарських ма
шин (строк навчання 2 роки); трактористів-машиністів 
третього класу (строк навчання 8 місяців).

Приймають юнаків і дівчат на спеціальності з стро
ком навчання 2 роки від 15.5 років і старше, на спе
ціальності з однорічним строком навчання — від 
16,5 року і старше.

До заяви вступники додають: свідоцтво про на
родження, автобіографію, характеристику зі школи 
(а працюючі з місця роботи), свідоцтво або довідку 
про освіту, направлення колгоспу, радгоспу, сільгосп
техніки, довідку з місця проживання, шість фотокар
ток (3X4 см). Паспорт (вступники віком старше 16 ро
ків) пред'являють особисто.

років, подають витяг з трудової кннмгкн, завірений керівни
ком підприємства, установи, а колгоспники — витяг з кол- 
юспиої книжки, завірений правлінням колгоспу, із зазначен
ням виробітку трудового мінімуму за кожний календар
ний рік.

Паспорт, військовий квиток (військовозобов’язани
ми запасу) або приписне свідоцтво (особами призов
ного віку) подаються особисто.

Документи приймаються з 1 по 20 серпня.
Вступники складають вступні екзамени в обсязі 

програми середньої загальноосвітньої школи з біоло
гії (усно), хімії (усно), фізики (письмово), української 
єбо російської мови та літератури (письмово — твір). 

Особи, нагороджені після закінчення середньої школи зо
лотою (срібного) медаллю або ті, хто закінчив середній спе
ціальний учбовий заклад з відзнакою, складають екзамени 
лише з фізики (письмово). При одержанні з цієї дисципліна 
енінкн «відмінно» вони звільняються від дальшого складання 
нступпнх екзаменів, а при оцінці «добре» або «задовільно» 
складають екзамени я усіх, зазначених дисциплін і беруть 
участь у загальному конкурсі.

Особи, що не з явилися без поважних причин на 
’сдин з екзаменів у призначений за розкладом час, 
до дальших екзаменів не допускаються.

Початок занять — 1 вересня
З 1 по 25 липня Львівський державний медичний 

інститут організовує підготовчі курси для осіб, ЯКІ 
постійно проживають у сільській місцевості і бажа
ють вступити до інституту.

Прийняті забезпечуються гуртожитком.
Звертатися на адресу: м. Львів, вул. Пекарська, 69, 

приймальна комісія.
РЕКТОРАТ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

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

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

ГОТУЄ:
Початок навчання — з 1 вересня.
Учнів забезпечують безплатно підручниками, три

разовим харчуванням, одягом, взуттям, гуртожитком, 
а тих, хто проживає на квартирі — постільними реча--*і - 
ми і стипендією (10 карбованців на місяць — для 
одинаків і 20 карбованців — для сімейних, для демо- ' 
білізованих, звільнених у запас —- 75 карбованців но 
місяць). ’

Учні мають змогу при училищі підвищувати свій:: 
загальноосвітній рівень у вечірній школі (в 6—11 кла
сах), користуватися художньою літературою з бібліо
теки училища, брати участь у гуртках художн^Рд са
модіяльності, технічних і спортивних гуртках.

Адреса училища: 317600, м. Гайворон, вул. Ча- 
паева, 14.

ДИРЕКЦІЯ

УЧИЛИЩЕ № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ для підготовки 

КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ПРАЦІВНИКІВ ,
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ -

з таких спеціальностей:
Оглядачі-ремонтники пагонів. Строк навчання 

1 рік (юнаки з освітою 10 класів, вік не мсншс"17 ро.--, 
ків). •-/і

Слюсарі по ремонту вагонів і автоматичного галь
мового обладнання. Строк навчання 2 роки (юнаки з 
ссвітою 8—10 класів, вік не менше 15 років).

Електромонтери но монтажу і експлуатації кон
тактних мереж і високовольтних ліній електропередач 
залізниць. Сірок навчання 1 рік (юнаки з освітою 
10 класів, вік не менше 17,5 років).

Слюсарі-електрнкн по ремонту електрообладнання 
електровозів і епектроходової частішії тепловозів. 
Строк навчання 1 рік (юнаки з освітою 10 класів, вік 
не менше 16,5 років). • 1

Помічники машиністів електровозів. Строк'павчаннл
1,5 року (юнаки з середньою освітою, вік по ;меншс 
17 років).

Помічники машиністів тепловозів. Строк навчання
1,5 року (юнаки з середньою освітою, вік не менше 
17 років). ‘ .)><•>!

Електромеханіки по автоматиці і сигналізації иа 
транспорті. Строк навчання 2 роки (юнаки .^серед
ньою освітою вік не менше 17 років).

Електромеханіки зв’язку на транспорті. Строк на
вчання 2 роки (юнаки з середньою освітою, вік не 
менше 17 років).

Чергові по станції IV—V класів. Строк навчання
1,5 року (юнаки і дівчата з середньою освітою, вік не 
менше 17 років).

Вступники повніші особисто податі) такі докумен
ти: заяву на ім'я директора училища, свідоцтво про 
народження, документ про освіту, характеристику зі/1» . 
школи чи місця роботи, довідку з місця проживання V-- 
і склад сім'ї, автобіографію, довідку про стан, здо
ров'я (форма № 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Всі вступники під час подання документів за'на
правленням училища проходять медичну комісію в 
Знам'янській залізничній поліклініці.

Учням виплачується стипендія в розмірі, встанов
леному для учнів третього курсу технікумів, а відмін
никам навчання — підвищена стипендія, вихованці 
дитячих будників, сирогп і діти інвалідів першої і 
другої груп приймаються на держзабезпечення.

Прийняті иа навчання з спеціальностей оглядачі ва
гонів, слюсарі по ремонту вагонів і електромонтери 
контактної сітки забезпечуються гуртожитком. В учи
лищі є їдальня.

Вступники направляються для роботи за спеціаль
ні гюн а підприємства Одесько-Кишинівської заліз
ниці і користуються всіма пільгами працівників за
лізничного транспорту.

Адреса училища: м. Знам’янка, вул. Рози'Люксем- 
бург, 6. .

ДИРЕКЦІЯ.
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