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Своїми кандидатами ко
лективи трудящих назвали 
найкращих представників 
робітничого класу і кол
госпного селянства, вче
них, діячів культури, вої
нів Радянської Армії і 
Флоту, працівників пар
тійних, радянських, госпо
дарських і громадських 
організацій. Окружні ви
борчі комісії зареєструва
ли понад 518 тисяч канди

датів у депутати, або на 4,5 
тисячі більше, ніж 
попередніх виборах, 
збільшення викликане зро
станням населення респуб
ліки і змінами в її адміні
стративно » територіально
му поділі. Найбільша кіль
кість кандидатів у депута
ти — близько 350 тисяч 
чоловік —- балотується до 
складу сільських Рад де-

ОБМІН ДУМКАМИ ПЕРЕД ЕКЗАМЕНОМ.
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Цікаві роботи відмінниці В. Полякоиої, Л. Довб
ні, Л. Ме.чьїнсьюї тг Н. Рнбальченко. «іИн мріє
мо про те, шоб завжди цвіла троянди, щоб раді
ли діти. Ми хочемо кохатг, творити, відкривати 
исе невідоме, ми за те, щоб усі люди на земній 
кулі були красивими н щасливими. І тому, кляне
мося Іллічу, поки б’ються наші серно, 
живуть твої Ідеї, вони для нас дороговказ у ко
мунізм», — пише Лариса Довбня.

Твір Людмили Мельїпської пересипаний 
власними віршами. Ось як закінчує відмін
ниця їзір, присвячений вірності заповітам 
Ілліча:

«Ми з гобою злетим на далекі планети, 
Ми з тобою — за мир на землі. 
З нами ти — з будівничому злеті, 
Наші думи — це думи твої».

Добрі звання з екзаменаційного твору 
продемонстрували учні ряду шкіл міста, зо
крема, СШ №№ 34, 15, 3, б.

стрілецьких тирів, 
Через нестачу таких баз 
допущені серйозні _ про-

ГАЗЕТА ВИХОДЯТЬ 9 1939 РОКУ
2 ЧЕРВНЯ 19 7 2 р. Ціна 2 коп.

КИЇВ, 29 ТРАВНЯ. (РАТАУ). В республіці закінчився один з 
найважливіших етапів у підготовці до виборів у місцеві Ра
ди: висування і реєстрація кандидатів у депутати обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських і селищних 
Рад депутатів трудящих.

РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО

орган кіровоградського обкоми днем« -і
- РІК видання XIV N2 65 (1701).

ЛІТО 
КЛИЧЕ

ТО БУЛО ще в перші вересневі дні минулого 
8 року. Коли учні Кіровоградської СШ Лг 5 ус

пішно виступили на міських змаганнях, викладача 
фізкультури Людмилу Коляду запитали:

— А шо, ви і влітку під час канікул готувались 
до цих поєдинків?

— В нас просто не було пауз в учбово-трену
вальному процесі. Дівчата й хлопці підвищували 
свою майстерність в спортивно-трудовому таборі, 
окремі групи працювали і на спортивних майдан
чиках біля школи...

Так буде і цього літа.
А вчителі фізкультури кіровоградських шкіл 

№№ 9,13 на громадських засадах працюватимуть з 
юними спортсменами, що згуртовані при житлово- 
експлуатаційній конторі № 7. Разом з інструкто
ром но спорту Раїсою Овчаренко організовувати
муть поєдинки спартакіади «Юність», влаштовува
тимуть туристські походи.

З настанням літа комсомольські та фізкультурні 
працівники об’єднали свої зусилля, організовуючи 
дозвілля молоді у вихідні дні.

.Поновили план спортивно-масової роботи на 
літній, період фізкультурні активісти Заваллів- 
ського графітного комбінату (Гайворонськпй ра
йон). Інструктор по спорту Іван Каніщенцев та 
секретар комітету комсомолу Валерій Кунц запро
понували організувати спортивні змагання в су
ботні дні че лише на майданчиках нового спор
тивного комплексу, а н на своїх базах d лісі, на 
берегах Бугу. Робітники допоможуть і школярам 
селища. Разом з ними складатимуть нормативи 
комплексу ГПО, краші спортсмени комбінату 
візьмуть шефство над підлітками.

Подібна лінія діяльності в комсомольських та 
фізкультурних активістів Олександрійського елек
тромеханічного заводу, Світловодського турист
сько-спортивного клубу «Чайка».

Майже кожній школі в Бобринецькому районі 
колгоспи допомогли збудувати комплексні спор
тивні майданчики. Влітку тут вийдуть па старти І 
школярі, і молоді хлібороби. Наприклад, юнаки та 
дівчата колгоспу «Комінтерн» вирішили поміряти
ся майстерністю з командами місцевих шкіл, ра
зом почнуть ігри вихідного дня поза програмою 
спартакіади колективу фізкультури.

Справа будівництва нових і експлуатації наяв
них спортивних баз має бути налагоджена сповна. 
В цьому напрямку мають багато зробити в Доб- 
ровеличківському, Більшанському, Новоархая- 
гельському районах. Саме тут чи не найгостріша 
потреба в створенні —‘ 
водних станцій, 
в цих районах 
рахування в підготовці ’значкистів ГПО. Доречно 
згадати про спортивний комплекс, який 
збудовано в Кіровограді біля швейної фабрики. 
Весною тут завжди було людно — змагалися уч
ні будівельного технікуму, технікуму радянської 
торгівлі, часом — швейники. Але торік, наприк
лад, з настанням канікулярних днів майданчика 
здебільшого пустували. А спортсмени багатьох 
підприємств міста а цей час нарікали, що піде 
тренуватись. Тож минулорічна помилка не повніша 
повторитись. Кожна спортивна база, кожен ста
діон має прийняти якнайбільшу кількість фізкуль
турників.

Перед фізкультурними організаціями пині стави
ться завдання про піднесення олімпійських видіо 
спорту. В цій справі їм допоможуть комсомоль
ські і профспілкові організації. Отож, з ліга треба 
починати вирішувати проблему. Є час па підготов
ку громадських тренерів та інструкторів по спорту, 
Є нагода взятись за будівництво спортивних спо
руд. Є завзяття в юнаків і дівчат, е мета — зро
бити повий розгін в масовості і майстерності.

Отож — па стартиі

Відповідальна, неспокійна пора настала 
для десятикласників — екзамени па атестат 
про середню освіту. В день першого екзаме
ну — твір з літератури — у кожній школі 
міста в урочистій обстановці випускників 
вітали з цією подією, фажалц успіху, гарних 
оцінок і традиційне <ні пуху, пі пера» та
кож линуло услід тям, хто з хвилюванням 
переступав поріг класу. Хвилювання десяти
класників зрозумілі, бо екзамен з літерату
ри має виявити знання творчості того чи ін
шого письменника, мови, а ідей ступінь по
літичної грамотності учня, ного вміння оці
нювати сучасні політичні події.

Глибокі, міцні знання мають випускники Кіро
воградської середньої школи № 5. Кожна робота 
по-своєму ціьава, оригінальна. Так у 10,- В з 33 
робіт лише одна мас трійку з мови. Всі інші оці
нені «відмінно» і «добре».

До двох головних тем — інтернаціональної 
дружби «Цвіте Казахстан, Закавказзя і Дій, Ро
сія цвіте і Вкраїна, Союз непоборних радянських 
країн — моя Батьківщина» та ленінської «Справа 
Леніна, слава Леніна, мудрість Леніна а нами» 
— звернулася майже третина учнів.

путатів трудящих,
Усі зареєстровані канди

дати в депутати представ
ляють монолітний блок 
комуністів і безпартійних, 
у якому дістають яскравий 
вияв ідейно - політична 
єдність і з г у р т о • 
ваність радянських 
людей навколо ленінської 
партії, їх безмежна від
даність соціалістичній 
Батьківщині, великій спра
ві будівництва комунізму, 
готовність внести гідний 
вклад в успішне здійснен
ня історичних рішень 
XXIV з’їзду КПРС.

У ПРЕЗИДІЇ; 
ВЕРХОВНОЇ! 
РАДИ СРСР

За подання братерської 
допомоги в'єтнамському 
вародові в боротьбі з ім« 
періалістичною агресією 
за національну незалеж
ність і виявлені відвагу .. 
та мужність Президії^’ 
Верховної Радп СІ'~ 
нагородила орденами 
медалями СРСР групу 
дяиських військових і 
вільних спеціалістів, 
пломатичшіх і торгов 
них представників, пра 
инків морського, залізн 
ного транспорту, цивіль 
авіації, зв’язку, преси, 
лебачеиня, радіо і кіло,

«РУКУ 
ДРУЖБИ!»

ВАРНА. Кор. ТАРф 
А. Яковлев передає; туі 
у рамках другого фести« 
валю дружби болгарської 

і радянської молоді від* 
крився дводенний семінар, 
на гему: «Участь молоді 
НРБ і СРСР в будівництві 
соціалізму і комунізму».

Перший секретар !_»Д 
ДКСМ Є. Мосчов у сео«і 
їй доповіді познайомив: 
учасників і гостей фестид 
валю з історією молодіж* 
ного революційного руху, 
в Болгарії, розповів про 
відповідальні завдання^ 
які стоять перед молодилі 
поколінням країни на етан 
пі будівництва розвинуто«! 
го соціалістичного сус* 
пільства.

Від імені радянської 
делегації з доповіддю ни« 
ступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Гяжеяь* 
ников. Він підкреслив, 
що Ленінський комсомолі 
став справжньою школою 
життя для 110 мільйонів 
радянських людей. Нині 
більше половини членів 
ВЛКСМ' працюють у на
родному господарстві 
країни, втілюючи в жит«і 
тя рішення XXIV з’їзду, 
КПРС.

м. Кіровоград.
А. БАБАК.

<1 <J..



■і СЛНОр „молодий КОМУНАР“
2 червня 1973 року

©ИЗНАЧНИМИ подіями у житті нашої 
країни ознаменувався минулий на

вчальний рік. Спільне урочисте засідан
ня ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР та 
Верховної Ради РРФСР, присвячене 
50-річчю утворення Союзу PCP, грудне
вий (1972 р.) та квітневий (1973 р.) Пле
нуми ЦК КПРС, Всесоюзні комсомольські 
збори, фестиваль радянської молоді — 
всі ці події сприяли підвищенню полі
тичної активності молодих трудівників, 
всіх комсомольців і молоді області.

О 1972—1973 навчальному році понад 
ЗО тисяч юнаків і дівчат області навча
лися у вечірніх І зао.чних школах, серед
ніх спеціальних і вищих учбових закла
дах, з них більше 28 тисяч — в комсо
мольських гуртках і семінарах.
Мережа комсомольської політосвіти бу

ла укомплектована досвідченими пропа
гандистами. Велику допомогу надали 
комсомольським організаціям міські, 
райінн;, комітети партії, первинні пар
тійні організації.

До початку навчального року гуртки 
комсомольської політосвіти були забез
печені тематикою семінарів, списками 
літератури, календарними планами і 
програмами, методичними розробками 
Ленінського уроку «Ми — патріоти, ін
тернаціоналісти». Питання підвищення 
ефективності комсомольського політна- 
вчання "»бговорювалося на зборах у 
первинних комсомольських організаціях, 
висвітлювалися на сторінках місцевих 
газет. Особливо це характерно для Гай- 
воронського, Маловисківського, Олек
сандрійського районів.

Значна увага приділялась навчанню 
пропагандистів, щомісяця проходили мі
ські, районні семінари, в роботі яких 
постійно брали участь відповідальні пар
тійні, радянські, господарські працівни
ки. На семінарах перепідготовлено по
над 900 пропагандистів.

Методичні ради при міськкомах і райкомах 
ЛКСМУ керували проведенням семінарів, ор-

ганізуваліі виїзди активістів па заняття, 
узагальнили досвід 23 кращих пропагандистів.

Поліпшився контроль з боку міськкомів, 
райкомів комсомолу за проведенням занять. 
Практично, кожен гурток і семінар комсо
мольської політосвіти 3—5 разів протягом на
вчального року відвідували комсомольські 
працівники, члени МК і РК ЛКСМУ.
Г* ОЛОВНИМ напрямком комсомоль- 
" ського політичного навчання в мину

лому навчальному році стало глибоке 
вивчення юнаками і дівчатами нашої об
ласті марксистсько-ленінської теорії, рі
шень та документів XXIV з’їзду КПРС

НАВЧАННЯМ 
І ПРАЦЕЮ

Закінчився навчальний рік 
в системі комсомольської 
політосвіти

Кожен слухач системи комсомольської 
політосвіти взяв конкретні соціалістичні 
зобов’язання на третій, вирішальний рік 
дев'ятої п'ятирічки. Протягом навчаль
ного року 747 слухачів рекомендовано 
кандидатами в члени КПРС, близько 
2 тисяч прийнято в комсомол, кожен 
четвертий слухач — ударник комуністич
ної праці.

КОМІТЕТИ комсомолу стали глибше 
аналізувати вплив навчання на ріст 

політичної і трудової активності молоді. 
Так, наприклад, бюро обко
му ЛКСМУ в листопаді за
слухало питання «Про робо
ту комітетів комсомолу 
Ульяновського району 
по організації загальноос
вітнього і політичного на
вчання комсомольців і мо
лоді». Аналогічні питання по 
первинних комсомольських 
організаціях розглядалися 
на засіданнях усіх бюро мі
ськкомів і райкомів ЛКСМУ. 

роботі міськкомів і райкомів 
на-

вта XVI з'їзду ВЛКСМ, документів Спіль
ного урочистого засідання, присвяченого 
50-річчю Союзу PCP, грудневого та квіт
невого Пленумів ЦК КПРС. За матеріала
ми доповіді Л. І. Брежнєва «Про п’ятде
сятиріччя Союзу Радяньских Соціаліс
тичних Республік» проведено 2 додатко
вих заняття,

Важливу роль в організації загально
освітнього і політичного навчання членів 
ВЛКСМ відіграв Всесоюзний фестиваль 
радянської молоді, присвячений 50-річ
чю СРСР та Ленінський залік «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життя!», в якому 
беруть участь 163 тисячі юнаків і дівчат, 
з них — 121тисяча комсомольців. Протя
гом навчального року проведено Ленін
ські уроки «Ми — патріоти, інтернаціо- кому, Новоархангельському, Петрівсько-
налісти», «Третій, вирішальний», «Твій му районах. Низькі показники якісного
вклад у вирішальний рік п’ятирічки». складу пропагандистських кадрів в міс-

Проте
ЛКСМУ по організації політичного 
вчання молоді ще є цілий ряд недоліків. 
Проблемним для окремих гуртків і се
мінарів є явка слухачів, їх активність на 
заняттях, самостійна робота над першо
джерелами. Слабо ведеться контроль за 
політичним навчанням з боку комітетів 
комсомолу первинних комсомольських 
організацій, мало ще залучаються най
більш підготовлені слухачі до проведен
ня масово-політичної роботи серед на
селення. Окрема частина молоді все ще 
залишається поза будь-якими формами 
навчання.

Значну плинність пропагандистів до
пустили у місті Кіровограді, Бобринець-

якісного

ті Кіровограді, а також Ульят- 
новському, Новгородкіаському района:?*’’ 
Не приділяють належної уваги розвитку 
масових форм економічного навчання 
молоді Бобринецький, Гайворонський, 
Новгородківський райкоми ЛКСМУ.

Частина міськкомів, райкомів комсо
молу слабо впроваджує в практику по
літичного навчання програми гуртків 
початкової ланки — основи правових і 
атеїстичних знань.

ТЕПЕР на порядку денному міськкомів 
і райкомів повинне стояти питання 

про роботу по підготовці до нового 
1973—1974 навчального року. Слід обго
ворити на зборах первинних комсомоль
ських організацій підсумки навчального 
року е системі комсомольської політ
освіти, критично проаналізувати недолі
ки, накреслити шляхи підвищення ідей
ного ріеня'та дієвості політичної освіти 
в наступному навчальному році.

До 1 серпня цього року спільно з органами 
народної освіти слід провести ретельний облік 
загальноосвітнього рівня молоді, домогтись 
залучення всіх юнаків і дівчат, що не мають 
середньої освіти, до навчання у вечірніх, заоч
них загальноосвітніх школах.

До 15 серпня потрібно закінчити добір 
пропагандистів і комплектування мережі 
комсомольської політосвіти.

Міськкоми і райкоми ЛКСМУ повинні 
розгорнути роботу по залученню вс\<к 
пропагандистів і найбільш підготовлений 
слухачів до проведення в літній період 
пропаганди і роз'яснення матеріалів 
Спільного урочистого засідання, присвя
ченого 50-річчю СРСР, квітневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС, підпорядку
вати їх мобілізації молоді на успішне 
виконання планів і зобов'язань вирі
шального року п’ятирічки, підготовці до 
відзначення 70-річчя II з їзду РСДРП.

В. МІШУРА, 
завідуючий відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи обкому 
ЛКСМУ.

•. .------------------------------------------------ ----- ~.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

ОРДЕН НА ПРАПОРІ ГАЗЕТИ
Широкою популярністю серед чи

тачів користується -газета ЦК КП 
України «Сільські вісті». За плодо
творну роботу по комуністичному ви
хованню трудящих Української PCP, 
мобілізації їх на боротьбу за даль
ший розвиток сільськогосподарського 
виробництва газету нагороджено ор
деном Трудовсго Червоного Прапора.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України палко поздоровив ко
лектив редакції, сількорівський актив 
і читачів «Сільських вістей» з висо
кою урядовою нагородою.

ЗО травня відбулись урочисті збо
ри, присвячені врученню газеті орде-

на Трудового Червоного Прапора. 
Перший заступник Голови Президії 
Верховної Ради УРСР С. О. Стецен- 
ко зачитав Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про нагородження «Сіль
ських вістей» і під бурхливі оплески 
присутніх прикріпив орден до прапо
ра газети.

З великим піднесенням учасники 
урочистих зборів прийняли вітальні 
листи ЦК КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР, 
ЦК КП України, Президії Верховної 
Ради УРСР і Раді Міністрів УРСР.

(РАТАУ).

• РИСИ ДО ПОРТРЕТА 
СУЧАСНИКА

БРИГАДИР 
ІД ЗЕМЛІ

В повній екіпіровці, як перед парадом, вихопив 
фотооб’єктив що групу. Так прийшли помірятись 
своїм вмінням на конкурс майстрів машинного 

. доїння Компаніївського району (зліва направо): 
Ліда КРАСНОГЛЯД з колгоспу Імені Ілліча, Ми
кола КОРШИН з колгоспу <Іскра>, Тетяна СИ- 
МИНЕЦЬ з колгоспу «мені Димитрова та Ганна 
СИЧОВЛ з колгоспу імені Фрунз* (знімок внизу).

В ВобринцІ відбувся обласний конкурс • зма
гання з професії.

На фотч, (справа): наладчик Бобринецького 
об’єднання «Сільгосптехніка» Андрій НАС10- 
ЯЩІІН під час змагання.

Фото В. КОВПАКА.

голос
МИРОЛЮБНИХ сил

Ідея розрядки міжнародної напруженості, зміцнення миру, розширен
ня співробітництва між державами з різним суспільним ладом дістає най- 
иіирший відгук у серцях простих людей в усьому світі. З різних куточків 
земної кулі надходять повідомлення про підтримку Всесвітнього конгресу 
миролюбних сил за міжнародну безпеку і роззброєння, за національну не
залежність, співробітництво і мир.

УЛАН-БАТОР. Свідченням міцнію
чої могутності руЯу за мир, який 
об'єднує різні пародії планети, за
явив член президії Всесвітньої Ради 
Миру, голова президії /Монгольського 
Комітету захисту миру Ч. Чімід, є 
удасть великої ґ 
іінх організацій у підготовці до ссе-

світнього конгресу миролюбних сил 
у Москві, в тому числі тих, ЯКІ рані
ше не співробітничали з ВРМ. У 
цьому полягає головна відмінність 
наступного конгресу від усіх попе- 

. И редніх.
кількості міжнарод» . МОНТЕВІДЕО. Секретар Всесвіт* 

іпьоїТ^адн Миру лауреат міжнарод»

ної Ленінської премії «За зміцнення 
миру між народами» аргслтінський 
письменник Альфрсдо Варела, який 
здійснює поїздку по країнах Латинсь
кої Америки у зв’язку з підготовкою 
до Всесвітнього конгресу миролюбних 
спл у Москві, влаштував в уругвай
ській столиці прес-конференцію, на 
якій заявив, щр «Головним завдай*

• вям конгресу е мобілізація народів - 
на боротьбу за справжній і справед
ливий мир».

(ТЛРС).

Зупинилася Катерина Романівна посеред ниви. 
І здається старенькій нені: стоїть Іван просто неба 
і смаглявою рукою пестить синій обрій, а рукав 
його вишиванки веселкою висне. Голубить матуся 
ниву:

— Іване, повертайся швидше з армії, бо -журац 
за тобою. А клюне шибу березневий промінь —• 
засіємо поле. І буде землі від колосся тісно. іВізь- 
му я тоді пелюстнночку маку, гілочку зсалввн, про
мінь зірниці, ще й хмелю зеленого та й буду тобі 
вишиванку шити, щоб став ти побіля коханої, не
мов цвіт вишневий...

А на світанні почулось у вікно: «Мамо!».
Та така вже, мабуть, доля материнська: виводити сина 

на ту дорогу, яка його кличе. Став її Іван машиністом 
на електровозі. І понад десять років уже водить потужну 
машину сталевими магістралями розрізу.

— Іван Маркович Єременко — кваліфікований спеціа
ліст, комуніст, ударник комуністичної праці, член шахт
кому, заспівувач багатьох добрих починань. І — бригадир 
комсомольської бригади, — ось так характеризує його 
сьогодні начальник цеху залізничного транспорту П. 10. 
Горбунов.

В. Л. Куліш, секретар партійної організації 
дільниці, додає:

— До нашого колективу приходить здебільшого 
молодь. Це в основному юнаки, сповнені енергії і 
молодечого запалу, але їм часом бракує почуття 
колективізму, відповідальності. Ось тут на підмо
гу новачку і приходить бригадир. Він допомагає 
молодим робітникам міцно пов'язувати свою до
лю з виробничими інтересами колективу, знайти 
своє покликання в праці.

Іван Маркович ніяковіє:
— У декого може скластися враження, що в на

шій бригаді все йде гладенько, ніяких труднощів 
і перешкод. А ми маємо достатньо нерозв’язаних 
питань. Так, виконання плану на сю чотири про 
цента вважаю посереднім показником. 
но підняти вище напругу соціалістичного змагання’ 
з гідним суперником — бригадою А. М. Вовченка, 
яка має найвищі показники в праці. Ще одне. За
гальновідомо: трудові успіхи значно залежать від 
згуртованості колективу. Отже, ми намагаємося, 
щоб наша бригада була, мов сім’я*.

Усі члени бригади Єременка навчаються. І ре
зультати відчутні. І. 3. Стеба, П. П. Швепь, І. Ф. 
Тараненко, одержали середню освіту. М. Г. Кабар, 
П. І. Сидоренко навчаються в індустріальному 
технікумі. Бригадир підвищує свою кваліфікацію. 
До того ж всі без винятку — слухачі школи кому
ністичної праці.

Прощаємося. Але того ж дня ми зустрілися з 
Іваном Марковичем ще раз. Він стояв на сцені 
сільського клубу в білій вишиванці і співав:

Як я малим збирався навесні...
А як пісня стихла, підвелася з першого ряду 

мати. І вже у Івана букетик квітів. А в ньому — 
і пшеничний колосок. 'Мовляв, не забувай, ІвЬне, 
землю хліборобську,

К. БАШЛИКОВА, 
член обласного літоб’єднання, 

Петрівськнй район, 
Баяахівеький вуглерозріз.

чотири про-
Ііам потріб-^ і 
іго змагання
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З стор.

Т| ЮБОВ до природи, єдність людини й 
природи, взаємозалежність цих понять

— скільки про цс мовлено і написаної Приро
да — то не просто кущик трави, явір над во
дою, хвилюючі солов'їні пасажі. То днвосвіт
— строкатий, дивовижний, мінливий у своїй 
незвичайності. Вічно молода його душа.

Відомо, що мистецтво, як одна з форм ви
раження людської свідомості, виникло завдя
ки могутньому поштовху природи. Вона вди
хнула в людину спрагу творчості. Перші, що 
дійшли до нас, факти художнього освоєння 
світу — наскельні зображення, рельєфи, ви
твори стародавніх зодчих — виникли з бажан
ня зобразити природу.

«Природа, — єдина книга, кожна сторінка 
якої повна глибокого змісту». ЦІ слова нале
жать Гете. Як, власне, й Інші: «Природа не 
має органів мови, але творить мови й серця». 
Це сказано влучно й проникливо. В. О. Су- 
хомлннський всією життєдіяльністю дійшов то
го .ж висновку. Не випадково — колективні 
мандри в ліс, у поле — утвердилися як 
обов’язковий пункт наміченої ним програми 
естетичного виховання школярів. «ПавлиськІ 
казки» — то хвилюючий документ благотвор
ного впливу природи на вразливі дитячі душі.

Моральний аспект теми — природа I діти — 
складний. Неможливо прищепити високі по
няття обоп’язку, честі, любові до Батьківщи
ни, не викохавши в серцях юних подиву пе
ред рідною природою — гінкою тополиною, 
білими димами беріз...

Нам слід пам’ятати, що поламати дерево, 
втопити в річці кошеня в присутності дити
ни — це майже напевне сприяти егоїзму, 
жорстокості.

Прекрасний знавець природи, її співець і 
тлумач Михайло Пришвін полишив нам не 
тільки високохудожні описи лісу, мисливських

ластівка, аби мати свій затишний сімейний 
куточокі

Природа облагороджу« пас. Недбайливе став
лення до неї — свідчення моральної недоско
налості. Як часто «гріхи» дитинства болем 
озиваються в свідомості у дорослому віці. 
Великі людннолгаби були водночас безмежно 
віддані всьому живому. Сучасники Шевченка 
згадують, як великий Кобзар іарячо опікував
ся голодною собакою. «И зверье, как братьев 
наших меньших, никогда не бил по толове» — 
писав Єсснін. «Каштанка» Чехова і «Холсго- 
мер» Толстого — то вияви тієї ж любові. Бо
ляче спостерігати жорстокість серед дітей, що 
болячіше — серед дорослих. Людина, байду
жа до звіра і птаха, — черства І нецікава. 
Той же таки Пришвін обурювався, коли жор
стоку людину обзивали справжнім звіром. У 
звірів, казав він, зберігається бездонний запас 
ніжності. Скільки закладено в природі любоаі 
— можна бачити, коли діти звірів розлуча
ються з рідною матір’ю, а місце рідної займає 
чужа. І наводить приклад. Ось маленьке слі
по лисеня вийняли з нори 1 віддали доглядати 
молочній* кішці. Та гаряче полюбила його, а 
воно ластилося до неї, як до рідної.
гі РОБЛЕМА природи на часі. Постанови 
11 ЦК КПРС 1 ЦК КП України з цього при
воду повинні мобілізувати всіх, хто не бай
дужий до флори і фауни ріднокраю. Забруд
нення річок, отрутохімікати — спричинили 
знищення значної кількості птахів і звірів і 
продовжують завдавати великої шкоди. Відо
мо, що останнім часом різко зменшилася кіль
кість степових жайворонків, цих невтомних 
артистів-чародіїв, без яких просто немислимо 
уявити собі рідного степу. Отже, проблема — 
в розумному і доцільному застосуванні всіх 
тих засобів, які так чи Інакше шкодять при
роді.

ІСТОРІЇ

з

ЖИТТЄПИСУ

К1НО-
ПРЕМ’ЄРИ

ЧЕРВНЯ
Кадр з кінофільму «Людина на своєму місці».

СВІТЛО
ЗЕЛЕНОЇ
КРОНИ

• ПРИРОДА ТВОРИТЬ 
герца

• ДИКІ ГОЛУБИ І 
ПІДСТРИЖЕНІ ДЕРЕВА.

ф ПТАХИ - БУДІВЕЛЬНИКИ.
• ЩО КРИЄТЬСЯ ЗА 

РОЗОРЕНИМ ГНІЗДОМ?
• ЕСТАФЕТА «ЗА ЛЕНІНСЬКЕ 

СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ».

...Вони зустрілися через кіль
ка років після закінчення шко
ли на своєму «золотому ган
ку» — традиційному місці зу
стрічей у шкільні роки. По- 
різному склалася їхня доля. 
Одні вчаться, інші працюють, 
треті поки що в пошуках сво
го місця в житті.

«ЗОЛОТИИ ГАНОК» - пер
ший повнометражний фільм 
режисера Ігоря Шишова. Він 
розповідав про молодих лю
дей, які роблять перші само
стійні кроки.

В головних ролях знімались 
молоді актори: Женя — актор 
Московського театру на Та- 
ганці Віктор Семепов, Таня —

випускниця ВДІКу Наталія 
І’ичагова.

Кіностудія «Молдова-фільм» 
випустила на екрани фільм 
«ЗАРУБКИ НА ЗГАДКУ», ЩО 
розповідає про чорні роки, ко
ли боярсько-румунські оку
панти з Бесарабії, передчува
ючи свій кінець, не зупиня
лись ні перед якими звірства
ми, коли піднімала голову 
фашистська організація «За
лізна гвардія».

Іде двобій не на життя, а на 
смерть. Ворожому табору про
тистоять патріоти, комуністи 
на чолі з Петрею Рудаканом.

Автор сценарію В. Черннх І 
рсжисср-постановіпік О. Саха-

ров у фільмі «ЛЮДИНА НА 
СВОЄМУ МІСЦІ» розповіда
ють про людей сьогоднішньо
го колгоспного села, про мо
лодого колгоспного інженера. 
Семена Боброва, який стає го
ловою колгоспу. В ролі Семе
на знімався актор Володимир 
Меньшов.

ЦІ фільми вн зможете пе
реглянути в червні. В червні 
буде також демонструватись 
пригодницький фільм кіносту
дії «Ленфільм» «ДІЛА ДАВ
НО МИНУЛИХ ДНІВ», в 
якому йдеться про розкритій 
злочину, скоєного піввіку 
тому.

Л. БОРОВИК. ,

З нових поезій

пригод, а й засвідчив активну, формуючу роль 
природи-митця, природи-вихователя.

...У нашому дворі пара диких голубів звила 
невибагливе гніздечко прямо на розлогій кро
ні, що, мов долоня звернена до вікон будин
ку. Власне, поняття «дикі» чисто умовне. Хо
лодні сніжні зими цілком приручили цих сі- 
роблакитних з чорнильним обідком па шнї 
птахів. Щоранку сусідка з другого поверху 
годує їх прямо з балкону, і на її «гуль-гуль» 
голуби безбоязно злітаються на годівлю. Ці 
птахи швидко запам’ятовують того, хто допо
міг їм у скруті. Знайома бабуся якось розпо
віла, що, погодувавши голубів взимку раз I 
вдруге, так подружилася з ними, що ті, мов 
рій, обліплювали її, тільки-но вона виходила 
на балкон. Часто спостерігаю, як літній чоло
вік, що мешкав в будинку напроти, погладжує 
дикого голуба, а потім бере його в руки. Во
ни — давні приятелі. Це прекрасно — завою
вати пташине дозір'я, допомогти пернатим 
тоді, коли вони потребують вашої допомоги.

«Спостерігайте природу • йдіть дорогою, яку 
вона вам показує» — висловився один з пи
сьменників.
<■' АК, спостерігати природу можна і в міс-
■ ті. Для цього необхідно мати лишень 

одне — бажання. Л скільки цікавого й по
вчального ви візьмете з таких • спостережень, 
проникнувши в неповторний і водночас такий 
залежний від нас зелений куточок. Ось галка, 
вилискуючи глянцюватим оперенням, всіда
ється на тій же таки «голубиній» акації, жва
во роззирається на всі боки і раптом дзьо
биком починає енергійно зламувати сухі гілоч
ки. Часом їй не завжди вдається подолати їх
ній опір, тоді птаха обирає собі інший 
«об’єкт», доступніший. Здогадуюсь: мостить 
гніздо і з подивом стежу напрям її польоту. 
Галка, мов планер, м’яко опускається на ма
ківку старої будови. Гілка занадто широка і 
доводиться докласти чимало зусиль, аби «бу
дівельний матеріал» потрапив на місце при
значення. Нелегка робота по спорудженню 
житла і можна тільки безмірно дивуватися ви
нахідливості і вмінню крилатих «будівельни
ків».

У циіпропетровському видавництві «Промінь» 
мені показали ремезове гніздо, яке подарував 
видавцям поет. Гніздо було виконане павдпво- 
в»ж майстерно, вигадливо і надійно. Споруди
ти його слабосильному подружжю ремезів 
звичайно ж не легше, аніж людям дев’ятипо
верховий будинок. Л скільки безприкладної 
енергії витрачає наша невтомна щебстушка-

У травні минулого року в республіці була 
оголошена естафета піонерів та школярів «За 
ленінське ставлення до природи». Підсумки 
цієї естафети досить оптимістичні. Школярі 
області Посадили понад 70 тисяч дерев, виго
товили близько 10 тисяч штучних гнізд. Кіль
ка шкільних колективів відзначено Почесною 
грамотою Українського товариства охорони 
природи. У школярів Богданівської восьмиріч
ки традиційними стали свята — «День пта
хів» і «День лісу». Естафета продовжується. 
Добре, аби в ній активну участь взяли усі без 
винятку піонери та школярі Кіровоградщипп. 
Боротьба за природу — боротьба за самих се
бе.

Боляче дивитись пасом, як на догоду моді 
калііать ;• містах дерева. Ще кілька років то
му «обезголовили» цілий полк канадських то
поль у парку Імені Леніна обласного центру. 
Це ж саме роблять і на інших вулицях Міста. 
Мотивують це тим, що з дорослої тополі об
літає пух. Це правда. Але той пух летить не 
більше тижня, а скільки стоїть вона, обдаро
вуючи пас зелеан.м сяйвом? Шість — сім мі
сяців...

За далеко неповними підрахунками земну 
кулю населяють 8600 видів птахів, з яких у 
нашій країні живе понад 700. Апіафауна — то 
цітнй співочий материн. Пізнавати його — 
мудрішати, естетично вдосконалюватися. Хіба 
не корисно, наприклад, дізнатись, що даром 
співу наділені тільки гамці, що глайже всі спі
вучі птахи значною -мірою 
пересмішники, . тобто", маючи • свою 
власну пісню, вони активно перейма
ють у родичів звуки, які >м подобаються, І 
залучають їх до свого репертуару?

...З вікна бачу, як знайомий мій голубок 
старанно роолупуе торішній стручок акаці. 1 
— дзьоб до дзьоба — уже годує голубку. Ро
йок холодний. I горлиця вигріває о гнізді ма
лечу. Період гніздування і вирощування по
томства — найважчий 1 найвідповідальніший 
у житті птаства. Зранку до вечора у повсяк
денних клопотах синички і щиглики, чижі і 
жайворонки, дрозди І вівсянки, коноплянки І 
ткачики — увесь оцей працелюбний і невго
монний розграй...

Природа дсевід’ємна від нашого життя, як 
ми невід’ємні від неї. Світло зеленої кроїш — 
зазшн в колі нашого зору.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ, 
член Спілки письменників УРСР.

м. Кіровоград.

Спасибі вам, мої хороші, 
Мої Триліси! Земляки!
Не за подяку й не за гроші 
Мене вели ви залюбки — 
По-діловому, чуйно й строго, 
В осінню ніч і світлим днем, 
На дуже правильну дорогу 
В житті поставили мене.

Спасибі вам за ту мережку, 
Що на сорочки полотні, 
За жилаву селянську стежку, 
Що стала матір’ю мені, 
За лан, що виден ген далеко, 
За сяйво ранньої зорі, 
За те гніздо, що звив лелека 
В широкім батьківськім дворі.

Спасибі вам, що вчили жити — 
Без лицемірства і мани, 
За те, моє найперше жито, 
Що з вами сіяв восени.
За хмару дощову навкісну, 
За скупість слави І хвали, 
За тиху, щиру вашу пісню, 
Що на уста мені дали.

Анатолій КРИМСЬКИЙ, 
с. Триліси
Олександрівського району.

БАНДИ 
ЗЛОЧИН
НИЦЬ

Не так давно в словарному багажі лон- 
донського жаргону з’явилось нове словоспо
лучення: «баве бедз». В перекладі на росій
ську це значить: бойові чи войовничі птахи,

„НЕБЕЗПЕЧНА 
ЗОНА«..“
• ЗМАГАЮТЬСЯ 
САНДРУЖИНИ

43 санітарних дружини Кі
ровограда вийшли на старт 
весняної першості міста, і в 
напружених поєдинках було 
визначено нових чемпіонів. 
Перше місце посіли представ-

ники заводу тракторних гідро
агрегатів та студенти педін
ституту, друге — заводу «Укр- 
сільгосптехніки». Перевірялась 
стройова підготовка, дії сандру
жин в зоні «ядерного уражен

ня», майстерність під час по
дання першої медичної допо
моги. До програми змагань бу
ло введено і перевірку дій 
дружини в зоні інфекційного 
ураження.

В перерві між стартами про
ведено бесіди про відомого 
санінструктора 3. Гуснолобову, 
Героїв Радянського Союзу 
В. Самсонову, Д. Цуканову, ін
ших їх ровесниць, які прояви
ли героїзм, рятуючи радянсь
ких воїнів під час жорстоких 
боїв з ворогом.

І. ГЕЛЬМАН, 
наш громадський корес

пондент.
м. Кіровоград.

На фото: загін сандружшшппь па 
площі їм. С. М. Кірова,

Фото В. КОВПАКА.

Одне нагадування про цих «пташок» зму
шує тремтіти столичних обивателів, а у по
ліцейських чиновників Скотланд-ярда воно 
викликає справжній нервовий тик, оскільки 
поліція поки що не може похвалитися особ
ливими успіхами в боротьбі з «баве бедз»—* 
бандами дівиць-підлітків, котрі буквально 
тероризують Лондон.

Вдень вони можуть мати вигляд милих 8 
скромних дівчаток, схожих на всіх інших 
своїх ровесниць. Але вечірня темрява пере
творює їх у справжніх хижих птахів. Мовч
ки або з улюлюканням групи «баве бедзэ 
нападають на людей в темних провулках чи 
на безлюдних зупинках.

...Чотири «птахи» напали на 55-річну бу
лочницю, котра поверталася пізно ввечері 
додому.

...Під час футбольного матчу дві дівиці о 
туалеті стадіону по-звірячому побили 22-річ- 
ну дівчину.

...Шість «птахів» напали на двох учениць.
За свідченням Скотланд-ярда, в Лондоні нара

ховується не менше 30 банд «баве бедз». До то
го ж поліцейська статистика відзначає, що з рос
том числа зграй дівчат збільшується кількість 
крадіжок. У Скотланд-ярді змушені були створити 
дві додаткові бригади агентів у цивільному, котрі 
повинні попереджати злочинні акції «птахів». 
Але, на думку поліції, боротися з гангстерами в 
спідницях складніше, ніж з їх «колегами» чо.тоиі- 
чої статі.

І ще одна примітна деталь: серед «баве бсдз»< 
багато вихідців Із респектабельних районів Лон. 
дона -- Кснсінгтон, Найтербрідж, Челсі. Так, од
не з пограбувань, що сталося нещодавно, було 
здійснене особою, яка працювала секретарем ди
ректора солідної фірми. Сома злочинниця вихі- 
день з багатої сім’ї.

В гой час, як поліцейські власті стурбова
ні тим, щоб попередити черговий вибух бан
дитських вчинків «баве бедз», соціологи 
зайняті вивченням «фундаментальних» при
чин цього нового явища. На думку Тревора 
Гіббонса із Лондонського університету, вся 
справа... в емансипації жінок. Рівність в ін
ших сферах викликає, мовляв, у представ
ниць прекрасного полу прагнення порівняти
ся з чоловіками І в сфері насилля. Висуваю
ться й інші, подібної «гідності», концепції, 
що пояснюють ріст злочинності. їх автори, 
зрозуміло, уникають говорити про справжні 
причини аморальності частини мололі: згуб- 
ний оплив на неї культу насилля.

А. БУТЛИЦЬКИИ. -
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АДЯНСЬКЕ законодав- 
" стао охороняє непов
нолітніх від розтлін
ного не них впливу осіб, 
що зловживають спиртни
ми напоями. Стаття І і Ука
зу Президії Верховної 
Ради Української PCP від 

22 червня 1972 року «Про 
заходи по посиленню бо
ротьби проти пияцтва г ал
коголізму» наголошує, що 
доведення неповнолітньо
го до стану сп’яніння 
батьками або іншими осо
бами тягнуть за собою 
адміністративну відпові
дальність у вигляді штра
фу в розмірі до ЗО кар
бованців. Штраф наклада
ється на батьків неповно
літніх або ос'б,. що їх за
міняють, комісіями у 
справах неловнолі’.чіх або 

І адміністративними комі
сіями при виконавчих ко- 

! мітетах місцевих Рад 
* депутатів трудящих. Як

що ж винні особи- протя
гом року повторюють

аналогічні дії, та їх притя
гують до кримінальної 
відповідальності — по
збавлення жалі строком 
до 5 років.

Ось чому працівники 
органі» внутрішніх сграв 
звертають на це особли
ву увагу, виявляють подіб
ні факти.

Нещодавно інспектор 
дитячої кімнати Бобри- 
нецькога районного від
ділу внутрішніх справ 
В. О. Штефан виявила та
кий випадок. Працівник 
державної племінної стан
ції Щербов допускав не
поодинокі випивки з не
повнолітнім Сергієм То- 
рспом — вихованцем 
сільського профтехучи
лища. Як не викручував
ся Щербсв — жодне йо
го виправдання не взяте 
до уваги. Ось чому його, 
як організатора пияцтва, 
притягнуто до відпові
дальності.

Аналогічне зафіксовано недопустиме порушення 
і в місті Знам’янці. Під правил торгівлі на Гр°- 
час рейду, проведеного /лову складено

зі таою І

УВАГА
ПІДЛІТОК*

дитячою кімнатою міліції 
та дільничним, інспекто
ром тов. Клименком бу
ло виявлено, як прода
вець магазину № 45 В. Ф. 
Громова продавала не
повнолітньому вино. За

акт і HÜ-

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ПОСЛЕДНИЙ бои
(ПЕСНЯ ИЗ КИНОФИЛЬМА 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»}

Музыка № стихи Мил. Ножкина,

Мы тан давно, мы тон давно 
не отдыхали.

Нам было просто не до отдыха с тобой. 
Мы пол-Европы по-пластунски

пропахали, 
И завтра, завтра, наконец, последний 

бой.

правлено його 
стративну комісію 
міськвиконкомі, 
повнолітнім — ним
явився 
профтехучилища 
Микола Завалко -

на адміиі- 
при 

А з не-
ВИ-

учень місцевого 
№ 2 
прове-

дена бесіда. В ході бе
сіди було виявлено, ЩО 
учень пішов купляти 
спиртно на кошти і про
хання А. Лисенна — ро
бітника Знаи’янського 
хлібзаводу. Тож, врахову
ючи вимогу вищезгада
ного Указу, матеріали на 
Лисенна також направле
ні на адміністративну ко
місію при Знам’янському 
міськвиконкомі.

Ці І подібні факти на
сторожують. Адже вихо
вання підростаючого по
коління — обов’язок кож
ного. Тому ми, дорослі, 
повинні бути особливо 
непримиренними до про
явів згубного вплиау на 
неповнолітніх.

В. я н »шевський, 
старший інспектор 
карною розшуку об
ласного управління 
внутрішніх справ, 
капітан міліції.

ЗМАГАЮТЬСЯ СІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ

А мне б в

ПРИПЕ8.
Сг.оНоілиО - pj г'Ч’ЗОРно

Чеївертьій

Мы ТА* ДАВ '-О МЫ ТАК ДА^-яО гС ОТ-ДЫ*

Ç __ f, Д-ТпЯ

У двох зовах відбулися змагання чоло
вічих команд з ручного м’яча на пер
шість обласної ради сільського спортив
ного товариства «Колос». Переможцями 
стали- гандболісти Олександрівни та 

. Ульяновки. Вони і зустрінуться між собою 
у фіналі Для жіпок проведено фінальні 
поєдинки в Новомнргороді. Місцеві 
спортсменки, які протягом кількох років 
утримували першість, нині поступилися 
нею перед командою Знам’япського ра
йону. Гандболістки, які представляли Кі
ровоградську міську раду «Колоса», були

третіми.
В Новомнргороді мірялися 

борці вільного стилю. Пе;-----
своїх вагових категоріях стали новомнр- 
городці В. Рибка, А. Го.товсрд, В. Лебідь, 
І. Сущенко, олекевндрійці В. Шапова
лов, А. Рижсчкін, О. Шаповалов, і М. 
Добридень, Г. Посаль з Добровеличківки 
та П. хМовчав (Гайворон).

В командному заліку першості здобу
ли борці Новомиргорода. Далі йдуть ко
манди Олександрійського, Голованівсько- 
го та інших районів.

силами
Переможцями в

ПРИПЕВ:
Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой,, он —• трудный самый, 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 
Аяв Россию, домой хочу, 
Я тан давно не видел маму! 
Четвертый год нам нет житья от этих 

фрицев, 
ГОД соленый ПО7 и кровь

рекой,
девчоночку хорошую 

влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться рукой.

ПРИПЕВ.
Последний раз сойдемся завтра в 

рукопашной, 
Последний раз России сможем

послужить, 
А за нее и- помереть совсем 

не страшно, 
Хоть каждый все-таки надеется 

дожить!

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД )

НЕДІЛЯ, З ЧЕРВНЯ. ПЕР» 
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Рац, 
нова гімнастика для дітей1» 
(М). 9.20 — Новини. (М), О.ай
— Кольорове телебачення. Для
школярів. «Будильник». (М), 
10.00 — Кольорове телебачень 
ня. «Музичний кіоск». (М)„ 
Ю.ЗО — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 11.30 -4.
!О. Хазанов. «Я — Робін Гуд». 
ТслевізіНикА спектакль. (М)',
12.10 — Музична програма за 
листами глядачів. (М). 13.10
— Кольорове телебачення,
Програма мультфільмів. (№}. 
14.20 — «Скарби народу», 
(К). 15.15 — «Ласкаво запрос 
шуємо». (К). 10.30 — «МалиЦ 
театр у Києві». (К). 17.00 -=> 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 18.00 -я 
Новини. (М). 18.10 — Кольоч
рове телебачення. Телеспекь 
такль «Смок Пелюк і малюк», 
(М). 19.30 — Кіножурнал. (К]в 
19.40 — Художній телефільм, 
«Червоний дипломат». — 1 се
рія. (К). 20.45 — «На добра» 
ніч, дітні». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21,30 -я 
Художній телефільм. «Черво» 
ний дипломат» — II сер,до. 
<К). 22.35 — Вечірні ноЯ'ГглКі- 
(К).

ПОНЕДІЛОК, 4 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 15.45 -< 
В дні шкільних канікул. (М), 
«Хлоп’ята із нашої школи». 
Багатосерійний телевізійний 
художній фільм. (Польща), 
1 серія. (Лі). 10.95 — Кінова
рне. (М), 16.15 — Оголошення» 
(Кіровоград). 16.20 — Естрад
ний хонцерт. (Львів). 17.19 
«Туристськими стежками», 
(Ужгород). 17.30 — Республі
канська фізнко-матсматнчиа 
школа. (К). 18.09 — Новини,
(М). 18.10 — «З степових дже
рел». (Кіровоград). 18.40 -я 
«Міжнародна панорама». (Лі),
19.10 — І. С. Тургенев. «На
хлібник». Фільм-спектакль, 
(М). 21.00 — Інформаційна
програма «Час». (М). 21.30 —« 
А. М. Іваноя-Крамськнй. Копт 
церт-парнс. (М). 22.25 -?
«П'ятнадцятий конгрес міжг 
народного інституту театра», 
(М). 22.45 — «Спортивний що» 
денник». (Лі). 23.00 — Новини. 
(М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.30 — 

Реклама, оголошення. (К). 19.00
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.30 — «Золоті 
мости єднання». Літературна 
передача. (Одеса). 20.10 
Фільм-концеот. «Співає Віктор 
Вуячич». (К). 20.30 — «За на» 
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Кіконарис. (Дніпро
петровськ). 20.45 — «На до
браніч, діти!». (К). 21.00 -•
Програма «Час». (М). 21.30 -г, 
Художній фільм «Червона 
метіль». (К). 23.00 — Вечірні 
новими. (К).

------------------------;   . ■ - ______ D

Редактор 0. ПОГРІБНИЙ.
З тренування.

НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Фото В. КОВПАКА.

Дніпродзержинський ордена Трудового 
Червоного Прапора індустріальний 
інститут ім. М. І. Арсенічева
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Денне навчання з відривом від виробництва з спе
ціальностей:

металургія, чорних металів (спеціалізація — мета
лургія чавуну).

Промислова теплоенергетика.
Ливарне виробництво чорних 1 кольорових металів. 
Обробка металів тиском.
Металургія і технологія зварювальною вироб

ництва.
Технологія машинобудування, металоріжучі верста

ти і інструменти.
Механічне обладнання заводів чорної металургії.
Автоматизація і комплексна механізація металур

гійного виробництва.
Вступники подають на ім’я ректора такі докумен

ти: заяву з зазначенням факультету і спеціальності, 
документ про середню освіту (в оригіналі), характе
ристику для вступу у вуз, медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки (знімки без головного 
уберу ЗХ'І см), витяг з трудової книжки, паспорт, 
військовий квиток (військовозобов’язані запасу) або 
приписне свідоцтво (особи призовного віку) подаю
ться особисто.

Особи, направлені виробництвом па денне навчан
ня, подають направлення, підписане керівниками під
приємства і громадських організацій.

Вступники здають екзамени з таких дисциплін: 
на спеціальності технічні й інженерно-економічні;: 

математики (письмово й усно), фізики’ (усно), укра
їнської або російської мови і літератури (письмово) і, 

на спеціальності металургійні й хімічної технології? 
хімії (усно), математики (усно), фізики (усно), укра
їнської або російської мови і літератури (письмово).

Особи, нагороджені золотими (срібними) медалями- 
після закінчення середньої школи або закінчили се
редні спеціальні учбові заклади і середні профтех
училища а дипломом з відзнакою, здають екзамен з 
фізики.

Іногородні студеній забезпечуються гуртожитком.
Документи приймаються: на денне навчання з 20 

червня по 31 липня. Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня.

Зарахування в число студентів з 21 по 31 серпня,;
Примітка: Вступники у вуз в паступні роки після 

закінчення середнього навчального закладу, як пра-, 
вило, повинні мати стаж практичної роботи не менше 
6 місяців за кожний рік, коли вони не навчались.

Адреса інституту: м. Дкіпродзсржинсьн, Дніпропет
ровської області, проспект Пеліна, 16.

РЕКТОРАТ,

ОНіШААДРЕСА 1 ТЕЛЕФОНИ
316010 ГСП., Кіровоград-50, вуя, Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу яистів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
сьнойо-патріотнчнсгс виїсвання га спорту — 2-46*8/.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
ергян Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитропа 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ПОГОДА
Сьогодні по території області ;о міста Кіровограда пе- 

редбачаеться мінлива хмарність, в східних районах в 
другій половині дня невеликий дощі по місту без опадів,. 
Вітер північчо-східнпй б-*10 метрів па секунду. Темпера
тура поиітря 21—25, по місту 21—23 градуси.

За даними Упраїнськсго бюро погоди 3—4 »іервня піп«. 
лнаа хмарність, без спадів. Вітер змінних іипрямиіл 3—7 
метрів оа секунду, Температура ігавГтря вночі 8—13, 
вдень 20—25 градусів, . ...
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