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Валентина ЗУБАЛІИ — молодий спеціаліст. За бердеганпу роботу 
зоотехніка в другому відділку колгоспу «Дружба» Знам янського райо
ну комсомолка користується заслуженим авторитетом.

Фото Б. В1ТОХІНА.

Розгорнемо сторінки газет. Щодня о 
них знайдемо нові імена 
які наполегливою працею 
ють здобутки Вітчизни.

Днями комбайнери 
PCP звернулись до всіх 
країни із закликом 
туватись, організовано 
рання і заготівлю зерна 
дуктів землеробства, 
вбачають справу честі 
обов’язок перед Батьківщиною.

Звідки він — цей трудовий ентузі
азм, бажання якомога більше зробити 
для Вітчизни, працею уквітчати і зміц
нити свою країну?

Він у самій природі соціалістичної 
держави, де справа всіх — справа кож
ного, у глибокому усвідомленні тру
дівниками завдань, які поставила пар
тія перед радянським народом.

В наші дні, коли радянський народ 
успішно втілює в життя плани третього, 
вирішального року дев ятої п’ятирічки, 
мобілізуюча роль масово-політичної 
роботи особливо зросла.

Роз’яснення трудівникам політики партії, 
завдань і шляхів боротьби за комуністичні 
ідеали сприяє піднесенню громадсько-політич
ної і трудової активності виробничників, і, зо
крема, працюючої молоді. В цьому відношенні 
велику роль відіїрало навчання юнаків і дів
чат в мережі комсомольської політосвіти, 

Тепер, коли підсумкові заняття в ме
режі комсомольської політосвіти поза
ду, можна визначити всі «за» і «проти», 
що мали місце протягом року. В полі
тосвіті канікул немає. Пропагандисти і 
надалі повинні використовувати всі дійо
ві форми для дальшого роз'яснен
ня ленінської зовнішньої і внутріш
ньої політики нашої партії. І робота ця 
повинна особливо пожвавитись зараз, 
в період підготовки до відзначення 70- 
річчя II з’їзду РСДРП. Обласний комі
тет ЛКСМУ прийняв рішення проаести 
в усіх комсомольських організаціях об
ласті з ЗО липня по 4 серпня Ленін
ський урок «Героїчний шлях КПРС». 
Провідні документи нашого часу — 
матеріали Спільного урочистого засі
дання, присвяченого 50-річчю Союзу 
PCP, квітневого Пленуму ЦК КПРС, 
Постанова ЦК КПРС «Про 70-річчя II 
з’їзду РСДРП» — повинні стати провід
ними в роботі пропагандистів у літній 
період. Роз’яснення і вивчення їх слід 
підпорядкувати мобілізації молоді на 
успішне виконання планів і зобов’я
зань вирішального року п'ятирічки.

Вже підбито підсумки роботи гуртків комсо
мольської політосвіти. Можна з впевненістю 
сказати, що в більшості комсомольських орга
нізацій області вони справились з покладеними 
на них завданнями. Добре поставлена комсо
мольська політосвіта в Новоукраїнському, Ма. 
ловисківському, Світловодському, Гайворон- 
сі.кому районах, в містах Олександрії та Кі
ровограді. Досвідчені пропагандисти викорис
товують тут різні форми навчання молоді, до
магаються високої ефективності політичних за
нять. Досвід кращих пропагандистів повинен 
бути узагальненим і розповсюдженим. І добре 
у цьому розумінні зробив Новоукраїнський 
РК ЛКСМУ, який випустив листівку про ро
боту кращого комсомольського пропагандиста 
району ІО. 1. Коновалснка.

В літній період перед комсомольськими пра
цівниками, пропагандистами стоять відпові
дальні завдання. І справа не тільки в тому, 
щоб щоденно доносити до слухачів слово пар
тії, інформувати про її діяльність, направле
ну на забезпечений мирних умов будівництва 
комунізму в нашій країні. Не менш відпові
дальною є робота по підготовці до нового на
вчального року — проведення ретельного облі
ку загальноосвітнього рівня молоді, залучення 
всіх юнаків I дівчат до навчання, добір і пе
репідготовка пропагандистів, комплектування 
мережі комсомольської політосвіти, підготовка 
наочності, приміщень.

Потрібно зробити все для активного 
□ пливу на формування у юнаків і дів
чат марксистсько-ленінського світогля
ду, глибокої ідейної переконаності, ви
ховання в них комуністичного ставлен
ня до праці.

Української 
механізаторів 

зразково підго- 
проаесги зби

та інших про- 
В цьому вони 

і патріотичний

г

UK КПРС схвалив лист комбайнерів Української 
PCP до всіх механізаторів країни із закликом зраз
ково підготуватися і організовано провести збирання 
врожаю і заготівлі зерна та інших продуктів земле
робства.

Збирання — завершальний етап боротьби за зрос
тання виробництва і заготівель зерна та інших про
дуктів, говориться в листі. Вирішальний вклад у цю 
справу покликані внести сільські механізатори.

У листі підкреслюється, що завдяки невтомному 
піклуванню Комуністичної партії і Радянського уря
ду в останні роки значно зросла технічна оснащеність 
колгоспів і радгоспів. Необхідністю озброїти хліборо
бів усім, що потрібно для зразкового проведення 
жнив, пройнята Постанова ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «.Про заходи по забезпеченню збирання 
врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів 
у 1973 році». У відповідь на це піклування партії і 
уряду працівники сільського господарства повинні у 
всеозброєнні зустріти жнива.

Далі в листі розповідається про заходи, намічені 
українськими механізаторами для успішного прове
дення збирання врожаю. Успіх цієї роботи залежить 
від своєчасної і високоякісної підготовки всієї зби
ральної техніки, транспортних засобів, забезпеченос
ті господарств механізаторськими кадрами, їх квалі
фікації. Зараз практично завершується ремонт усієї 
збиральної техніки. В цьому році на Україні додатко
во підготовлено близько 90 тисяч трактористів-машн- 
иістів і комбайнерів, понад 25 тисяч шоферів. Більш 
як 200 тисяч сільських механізаторів пройшли пере
підготовку на курсах без відриву від виробництва. 
Тепер більше половини трактористів-машиністів ма
ють перший і другий класи.

«Ані колоска на стерні, ані зернятка в соломі» — 
такий девіз українських комбайнерів. На основі бага
торічного досвіду механізаторів збиральні машини об
ладнуються додатковими пристроями, за допомогою 
яких закриваються всі канали можливих втрат зерна. 
Комбайни, жниварки готуються до роботи з ураху
ванням стану посівів.

Збирання хліба провадитиметься тільки випробува
ним груповим методом. Поряд з цим всюди створю
ються комплексні бригади, де комбайнери і шофери 
працюють єдиним колективом. Автомобілісти плану
ють ширше, ніж звичайно, застосувати погодинний 
графік, автопоїзди і човниковий спосіб транспорту
вання зерна, при якому значно зросте обсяг перевезе
них вантажів тим самим автопарком. Встановлено за
ходи матеріального і морального стимулювання для 
всіх учасників жнив.

Зразково підготуватися, організовано провести зби
рання і заготівлю зерна та інших продуктів земле
робства — справа нашої честі і наш патріотичний 
обов’язок перед Батьківщиною і партією. Не пошко
дуємо ж сил, енергії та вміння, щоб успішно справи
тися з ним важливим народногосподарським завдан
ням, — говориться наприкінці листа.

Центральний Комітет КПРС доручив ЦК Компар
тій союзних республік, крайкомам і обкомам КПРС 
організувати обговорення листа, розробку і здійснен
ня в колгоспах і радгоспах конкретних заходів по 
організованому і високоякісному проведенню збиран
ня врожаю, маючи на увазі, що практичне викорис
тання повсюди таких же заходів, які намітили укра
їнські механізатори, може дати великий народногос
подарський ефект у скороченні строків збирання і 
збільшенні валових зборів зерна за рахунок зведення 
до мінімуму його втрат.

(ТАРС),

На приз «МК» «Першій тритисячниці Кіровоградщини»

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Надоїли за п’ять місяців на фуражну корову кілограмів мо

лока: Світлана Грнцевець — радгосп «Репродуктор» Долин- 
ського району — 2137. Галина Маркевич — колгосп «Прогрес» 
Долинського району — 1993. Ольга Козаченко — Несваткіз- 
ський відділок другого імені Петровського цукрокомбінату 
Олександрівського району — 1929. Валентина Чорна — кол
госп «Червоний партизан» Олександрівського району — 1908. 
Ольга Криніцииа — радгосп «Репродуктор» Кіровоградського 
району — 1839. Любов Запсенко — колгосп «Прогрес» Ново- 
миргородського району — 1830. Марія Аніщенко — колгосп 
імені Ульянова Кіровоградського району — 1814. Олена Шко
лярова — колгосп «Перше травня» Маловисківського району 
— 1783. Валентина Махно — колгосп «Перше травня» Мало
висківського району — 1779. Галина Болтян — колгосп «Росія» 
Новоукраїнського району — 1768.

ве суперництво кличе не стояти на 
місці, спонукає переймати досвід 
передовиків, привчає до творчості 
на робочому місці. Аналіз ходу 
змагання за минулий місяць пока
зав, що йде уперта боротьба за ко
жен надплановий кілограм молока. 
Світлана Гринсвець, Ольга Крині- 
цнпа, Олена Школярова, 
Болтян, Марія Аніщенко 
потіснили своїх подруг і 
ми показниками в праці 
десятку перших.

Та найголовніший 
п’ятії місяців радує найбільше. 
Якщо навіть за середньодобо
вий надій взяти 8 кілограмів 
на корову, то всі десять моло
дих доярок, переможців кон
курсу, подають надії взяти 
4-тисячний рубіж. Серйозна за
явка і достойна наслідування. 
Є всі підстави, порівнюючи ре
зультати надоїв на корову, на-

Галина 
цього разу 
з хорошн- 
увійшлн в

підсумок

здогнати перших у змаганні 
Раїсі Армаш (колгосп імені 
Леніна Новоархангельського 
району) Олені ІОхименко (кол
госп «Зоря комунізму» (Ново- 
архангельського району),. Га
лині Савченко (колгосп «А\ир» 
Гайворонського району), Марії 
Дзіні (колгосп імені «Чапаева^ 
Добровеличківського району), 
Катерині Колесник (колгосп 
«Дніпро» Онуфріївського райо
ну), Варварі Пахомовій (кол
госп «Перше травня» Маловис- 
ківського району). Ці дівчата 
отримали понад 1700-кілогра- 
мові надої на фуражну корову. 
Напрошується ^оптимістичний 
висновок — вийти на чотири
тисячний рубіж практично мо
жуть десятки молодих доярок.

ЗАЯВКА- НА ЧОТИРИТИСЯЧНИЙ РУБІЖ
І знову змагання молодих тва- діжної газети називає нові Імена, 

ринннків за приз обласної Факт — закономірний, адже трудо-

КОСОВИЦЯ БАГАТОРІЧНИХ 

ТРАВ У КОЛГОСПІ ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УЛЬЯНОВ

СЬКОГО РАЙОНУ, йде ЗАКЛАД, 

кл СІНАЖУ«

Фото Л. БУДУЛАТЬЄВЛ.
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їС'ІЬІЛІМ - одна з найвідоміших будов Радянського Союзу. Тут, 
у центр: Сибіру, па березі великої (і швидкої річки Ангари споруд

жується ГЕС. середньорічний виробіток якої дорівнює 21,7 мільярда 
кіловат-годин. Природа на Усть-ілімі сувора: навколо на. сотні кіло- 
метрів тайга й болото, взимку буває мороз, від якого тріскається па
ніть каміння.

Ллє це не зупинило молодих людей 65 національностей, котрі приїха
ли на Усть.Ілім з усіх кінців країни. Усть-Ілімська ГЕС — Всесоюзна 
ударна комсомольська будова. Це значать, що об’єкт має важливе на
родногосподарське значення і основний контингент будівельників — мо
лодь. комсомольці.

Відомий на будові Микола Корначоп — днадцятнтрьохрічнніі тесляр 
з сонячної Кубані. Він очолює комсомольсько-молодіжну бригаду; шіст
десят чоловік десяти націоиальнЬсгей. Юнаки (і дівчата приїхали сю
ди за путівками комсомолу.

мені навіть дивно 
що людей можуть 

розділяти національні бар'єри. 
Наприклад, мене, українця, 
вчив працювати з перфора
тором козах Володя Садикба- 
єв. Почуття інтернаціоналізму 
виховували в кожному з нас 
батьки, комсомол, школа.

Рада займається прийомом 
у бригаду. Перше питання

Взагалі, 
слухати,

Свою найбільшу перемогу 
бригада Корначова отримала 
в квітні 1968 року: вона за
воювала право вкласти пер
ший бетон майбутньої греблі. 
Будівельник знає, яка це честь. 
Тоді бригадир писав батькові 
на Кубань: «Перемогли у зма
ганні комплексних бригад. 
Працювали вдень і вночі. В 
обідню перерву новачки заси-

І ------мУ.-"-—

ПГ ОЖНИЙ член комплексної 
бригади Корначона воло

діє чотирма будівельними 
спеціальностями. За роки 
спільної праці бувало всяко
го, але одного разу...

На майданчику підмивало пере
мичку. Ангара навально бурлила в 
котлован, з кожною хвилиною збіль
шуючи пролом.

Сигнал тривоги змусив всіх при
пинити роботу. Через п’ять хвилин 
хлопці з бригади Корпачова були 
на перемичці. У розколину полетіло 
каміння, замерзлі шматки землі, 
•гравію. Але вода продовжувала 
прибувати. Тоді бригадир наказав 
підготувати спеціальний кляп.

У воду пішло четверо: сам брига
дир, бурят Ельбек Дамдіров, украї
нець Михайло Жулай, росіянин Ана
толій Белов. Вони підняли важкий 
смолистий брус і, розтинаючи пле
чима воду, рушили до вибоїни. Ро
боту закінчили через годину.

П’ята трудова 
чверть 
шкодКОЛГОСПНОЇ

Коли у Ставропольсько
му краї організувати пер
ші учнівські виробничі 
бригади, Іван Гурозич Тка
ченко, директор Богданів- 
ської середньої школи 
Знам’янського району пої
хав у Григориполіську ста
ницю, щоб вивчити перші 
паростки досвіду. Повер
нувшись у Богданівну, від
разу взявся до створення 
подібної бригади.

Для бригади колгосп виділив 
100 гектарів землі, закріпив два 
трактори та Інші машини і ре
манент.

У спільній праці, у зма
ганні поступово міцнів 
шкільний колектив. Пра
вильна організація праці в 
бригаді — найважливіше у 
вихозанні майбутніх пере
довиків соціалістичного ви
робництва. Для формуван
ня самостійності та ініціа
тивності надається вільний 
вибір засобів виконання 
тривалого трудового зав
дання. Окремі члени панки 
відповідальні за результати 
праці всього колективу. Ви
конання трудових завдань 
приносить дітям задово
лення. Тому в цьому ко
лективі застосовують такі 
засоби покарання, як за
борону виходити на робо
ту від одного і більше дн а.

Соизмаганнч по того тут має 
дієвий характер, шо впливає на 
весь хід роботи бригади. Пере
виконання де:* -, о плану та ви
користання . (’• •’налізаторських 
пропозппій чіснів ланки, які 
пі.івиі»и-пп (іролуктивлість пра
ці, помілію заохочуються. Пев
ному покаранню підлягав ланка, 
якщо хтось з її членів працює 
після сигналу на перерву чи кі
нець робочого дня. Це привчає 
працювати без аврала, в пра
вильному ритмі, з самого райку 
мінувати кожну хвилину робочо
го часу. Так само відповідають 
всі, якшо не було стопроцент
ної явки на роботу. Проте ланка 
сама мас право відпустити ко
гось з роботи з умовою, що всі 
разом виконають його норму. А 
яки'о хоч один член ланки не
добросовісно виконує завчання, 
стягнення одержує колектив.

Практикуються збори чле
нів виробничої бри-ади з 
участю орденоносців, Ге
роїв Соціалістичної Праці, 
кращих людей колгоспу.

Богданівська школа пра
вильною організацією уч
бово-дослідницької роботи 
у виробничій бригаді готує 
до життя людей, які пізна
ли методи роботи передо
виків сільського господар
ства,

Т. МІЛЛЕР, 
ректор Кіровоградсько
го народного універси
тету педагогічних знань.

НА ПОКЛИК УСТЬ-ІЛІМА
Того зимового дня термометр по

казував нормальну для Усть-Іліма 
температуру — мінус 35 градусі::.

Майже для кожного члена брига
ди будова була початком самостій
ної трудової діяльності.

Керує бригадою рада брига
ди, до складу якої входить 
шість чоловік: два білоруси, 
казах, українець, якут і тата
рин.

— Рада у нас багатонаціо
нальна, — розповідає Михай
ло Жулай. — Чи 
це підбір? Звичайно, ні. Прос
то хлопці

спеціальний

висунули кращих.

традиційне:
— Що привело тебе на Судову?
Леонід Аліфріенко: «Відчутна ве- 

личина участі у великій справі і не 
менш відчутна величина матеріаль
ної винагороди».

Олег Шашмарданов: «Не люблю 
життя, розписаного до смерті. Бу
дівельник, як моряк: щодня нові 
враження. До того я: відчуваєш, що 
займаєшся справжнім ділом».

Степан Никифоров: «Романтика. 
Просто хотів подивитися на те, про 
що так багато говорять».

Никифоров так і залишився спос
терігачем. Він поїхав з будови че
рез рік, сказавши на прощання:

— Чудаки ви. Я вас не розумію.
Його ніхто не затримував: Сибір 

любить сильних.

пали прямо за столом. Навіть 
ті, хто будуваа Братську ГЕС, 
захоплювались: «Оце так тем
пи І».

Зарубіжні журналісти потім 
ставили переможцям багато 
запитань, і серед них: «Як ви, 
казахи, росіяни, буряти, ук
раїнці, змогли добитися такої 
злагодженості в роботі?» їм 
відповів бетонувальник Ми
хайло Мальченко:

— Ми — радянські люди, у 
нас одна держава — Радян
ський Союз. Енергія ГЕС. яку 
ми будуємо, піде на благо
—- ____ . -............. ■ ■ :—::!

всіх народів нашої країни, 
Тепер зрозуміло, що нас 
об'єднало?

Підіймалась велична гребля, 
а поруч з нею, в оточені ве- 
летнів-кедрів, виросло су
часне місто. Кінотеатри, спор
тивний комплекс, багатопо
верхові будівлі, Палац куль
тури «Гренада», кафе.

У будівельників гарні побутові 
умови: холостяки мають кімнати в 
комфортабельних гуртожитках, жо
наті — окремі квартири. Більшість 
юнаків з бригади Корпачова навча
ються у вечірніх школах і інститу
тах.

Якщо 
справу 
лише в ,.г—_ І
цю думку. Естрадний самодіяльний 
колектив бригади «Сибіряк» тепло 
приймали гідробудівельннки, мис
ливці і лісоруби навколишніх се
лищ. Футболісти бригади успішно 
виступають на чемпіонаті міста, ак. 
валангісти першими почали освою
вати таємничу глибінь Ангари. У 
вихідний хлопці й дівчата мандру
ють на лижах до засніжених сопок. 
Біля багаття смачно пахне шашлик. 
Співають люди різних національ
ностей:

«Усть-Илим, твои ветрьі в до
рогу зовут...»

Вітри Усть-Іліма покликали 
їх сюди з усіх кінців країни.

Л. МОНЧИНСЬКИЙ.
АПН.

ви вирішили, що маєте 
з аскетами, заглибленими 
пращо і навчання, киньте

НА ФОТО СПРАВА - МОЛОДІ ВИБОРЦІ В 
АГІТПУНКТІ ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ № 11, ІДО 
ЗНАХОДИТЬСЯ В КЛУБІ КОМБІНАТУ «КІТО. 
ВОГРАДВАЖБУД».

НА ФОТО ВГОРІ - УЧАСНИЦЯ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОСТІ НАДІЯ КРИШНЯ ВИКОНУЄ 
РОСІЙСЬКУ НАРОДНУ ПІСНЮ. АКОМПОНУЄ 
В. КРЛСНОВСЬКИЛ.

Фото В. КОВПАКА.

11Л підприємствах комбінату «Кірово- 
“ градважбуд» трудиться багато мо

лоді. Багато юнаків і дівчат будуть 
вперше брати участь у виборах до міс
цевих Рад 17 червня цього року. їх ціка
вить виборче законодавство нашої краї
ни, а також те, як проходять вибори в 
інших країнах.

Відповідь на ці та інші питання, по
в'язані з висуванням кандидатів у депу
тати, процедурою виборів робітники 
комбінату знаходять у своєму агітпункті, 
який працює у приміщенні клубу комбі
нату на Новомиколаївці.

Це — агітпункт виборчої дільниці 
Ь» 11, тому сюди приходять не лише 
комбінатівці, а й виборці прилеглого 
мікрорайону. Вже не перший раз завідує

агітпунктом начальник учбового пункту 
комбінату Марлен Дмитрович Крнщенко.

... Скінчився трудовий день. До агіт
пункту заходять люди. Переважно — 
це молодь. Чергові агітатори — молодий 
комуніст Юрій Мосузенко і комсомолець 
Володимир Биркіи, муляри будівельного 
управління № 2, радо зустрічають від
відувачів. До їх послуг тут — комплекти 

періодичних видань, стіл для довідок ви
борців, різноманітна тематична наочна 
агітація.

Виборцям, особливо молодим, подоба
ється атмосфера цього агітпункту. Тут 
можна дізнатись багато нового, повчаль
ного, подивитись актуальну телепереда
чу, збагатити свій світогляд. Тому мо
лодь часто приходить на вогник агіт
пункту виборчої дільниці № 11. І цей 
агітпункт можна назвати молодіжним.

МОЛОДІЖНИЙ АГІТПУНКТ

НА РІВЕНЬ ДОБИ
ОБЛАСНА НАРАДА ЛІТЕРАТОРІВ
Всебічно розвивати і зміцнювати у радян

ських людей патріотичне й інтернаціональне 
почуття загальнонаціональної гордості — 
це значить озброювати їх ідеалами партії, 
глибоко пропагувати її політику, спрямова
ну на дальше зміцнення економічної і обо
ронної могутності Радянської Батьківщини«

Тим-то особливе місце в ідеологічній ро
боті належить сьогодні інтернаціональному 
вихованню, яке відіграє величезну роль у 
формуванні духовного обличчя взагалі. У 
нас виросли покоління справжніх інтерна
ціоналістів, ідеологія дружби і братерства 
стала ідеологією мас.

Нам не однаково сьогодні, що відбува
ється а Чілі, як неоднаково було, коли світ 
дізнався про злочин імперіалістів у в’єт
намському хуторі Сонгмі, нам не однаково, 
коли ми говоримо про долю партизан Ан
голи і японської дівчини, яка втратила сві
домість на сцені після безперервних кон
цертів, гроші від яких ішли аизискувачам- 
товстосумам. І як тут органічно взаємозв’я
зані почуття патріотизму і інтернаціоналіз
му. Якщо ти справжній патріот, якщо твій 
патріотизм не обмежується захопленням 
красою тихої річки та багатим національним 
столом, — а коли твій патріотизм грунту
ється на класоаій свідомості, на твоїй па-

м’яті про тих, хто гнив у царських казема
тах і йшов на штурм Зимнього, хто брів че
рез води Сиваша і лягав на кулю у лобо
вих атаках десь на Курській дузі, хто роз
вінчував палким словом поборників нових 
воєн, якщо на цьому перш за все грунту
ється твій патріотизм, тоді ти знайдеш 
близьку тобі людину в Болгарії і на Кубі, 
у Чілі і Федеративній Республіці Німеччи
ни. В Болгарії і на Кубі — не тому, що 
болгарин і кубинець захоплюються один — 
своєю гордою вітошою, а другий видом на 
лазурові води Карібського моря, а тому, 
що там твої ровесники будують соціалізм, 
як його будували твої батьки. У Чілі — то
му, що простий трудящий чіл^єць у бороть
бі з реакцією виборює новий день, у ФРН 
—- тому, що молодий німець, батько якого 
убитий десь на Дніпрі, не таїть злоби на те
бе, радянську людину і виходить на демон
страцію на захист миру,

Про це йшла мова на обласній нараді лі
тераторів Кіровоградщини, яка 12 червня 
-відбулася в приміщенні Будинку політос
віти обкому КП України,

На нараді розглядалось питання про за
вдання літераторів області по інтернаціо
нальному та патріотичному вихованню у 
світлі доповіді Генерального секретаря ЦК

КПРС Л. І. Брежнєва « 50 років СРСР», По
станови квітневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

З доповіддю виступив голова обласного 
літоб’єднання В. О. Погрібний.

Які ж завдання випливають з важливих 
історичних настанов партії перед літерато
рами області?

В душі їх має співати дійсність, якою во
ни народжені, сьогоднішній день з його 
трудовими буднями, його кипучістю.

Особливою має бути сьогодні увага літе
раторів до інтернаціональної тематики, яка 
для письменника є мірилом його ідейного 
переконання, його партійності. І справа тут 
не тільки в кількості творів, написаних і 
видрукуваних на теми дружби народів, а, 
герш за все, у їх емоційному заряді, широ
ті і глибокому, історично вірному відтво
ренні.

В обговоренні доповіді взяли участь чле
ни літоб'єднання І. Гельман, М. Стоян» 
В. Бондаренко, О. Моторний, В. Базилев- 
ський, Г. Позняк, Ю. Кіпер, І. Бойко, К. Баш- 
ликоза та інші.

З промовою на нараді виступив завіду
ючий відділом пропаганди та агітації обкому 
КП України І. П. Оліфіренко.

Учасники наради надіслали вітальну теле
граму на адресу Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л і. Брежнєва у зв'язку з при
судженням йому Міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру між народами».

Після наради працюзали’творчі секції.
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Планшет танкіста

«-пригадували люди, — один з 
,Ж--РІШ0В городом Аитоненків.

Розквітлі вишні збігали пагорбом 
до яру, йдучи вузенькою стежкою, 
що ховалась між деревами, Олек
сандр Антоненко милувався садом.

— Скопав би оцю землю, — звер
нулась до сина мати, показуючи на 
пустир, — дивись, щось би вродило.

А вже через кілька хвилин Олек
сандр Антоненко поспішав з лопа
тою на пустир. Запально взявся до 
роботи, раптом на груддя масного 
чорнозему впав шкіряник планшет. 
Олександр завмер від несподіванки. 
З планшета випала напівзотліла фо
токартка, на якій був зображений 
танкіст... На вустах відбивалась лед
ве помітна посмішка. Через кілька 
днів на городі було знайдено остан
ки двох загиблих бійців.

— Коли наші займали село, — 
один з танків 

--------- . Німці 
чинили шалений опір. Танк охопи
ло полум’ям.

Обох бійців було перенесено у 
братську могилу села 3веннгородки 
Олександрійського району. Над нею 
завмер солдат, дуже схожий на тан
кіста, що посміхався з фотознімка..,

Безіменний обеліск
Село Попельнастс Олександрій

ського району. Серед тополь і квітів 
ховається дільнична лікарня. Голов
ний лікар розповідає про ті зміни, 
що сталися останнім часом, про 
розширення терапевтичного і хірур
гічного відділень, оснащення їх но
вим інструментом, про нову методи
ку лікування, про людей у білих ха
латах. Йдучи алеєю, зупиняємось 
біля сріблястої пірамідки, зверху 
якої червона зірка. У прорізі віко
нечка — ні ім’я, ні прізвища...

— Хто тут похований? — запитую. 
Чоловік замислився. Пригадалася 

йому осінь 43-го...
Жорстокі бої у верхів’ї річки Омельни- 

ка. Радянські війська з’єднання 53-ї армії 
2-го Українського фоояту впевнено йшли 
вперед до Кривого Рога. Дим, вогонь, 
свист куль і осколків. Ось, пригинаючись 
до землі, маленька на зріст русява дів- 
чнна-санітарка вносить V л і капни» з поля 
бою важко пооаненого бійця. Потім друго- 

^*го... третього...
Від вибухіз снарядів здригалася земля, 

але санітарка не птала. Кулі і осколки, 
здавалось, не чіпали Гї. На плечах п’ятий... 
Ось вона підповзла до беоізки. Тд раптом 
біля ніг шалений вибух авіабомби. Ні по
раненого, ні дівчини з червоним хпестом 
не можня було знайти.

— Обом загиб дим поставили побіля лі
карні безіменний обеліск, — говорить го
ловний лікап.

ї тут же додає:

• ПРОПОНУЄ 
ВИДАВНИЦТВО 
«молодь»

ЮНІ
ЖИВУТЬ
НА ПЛАНЕТІ

— Щороку до нас на практику приїздять 
молоді спеціалісти. Кожний біля цього 
обеліска дав клятву служити обраній 
справі так, як служила їй юна санітарка.

„Дівочий“ дуб
В парку знам’янськнх залізнични

ків справді гарно.
— Прикрашають його стародавні 

Дуби, — каже комсомолка Олена «Пе
сик. телеграфіст Знам’яиської дистан
ції сигналізації та зв’язку. — Бага
тьом з них близько трьох століть. Во
ни свідки сербсько-турецької і росій
сько-турецької воєн, створення Вуз
лового бюро РСДРП Південно-За
хідної залізниці, творчої діяльності 
відомих представників українського 
мистецтва — композитора М. В. Ли
сенка. драматурга М. П. Старицько- 
го, польського письменника Яросла
ва Івашкевича...
„І тут же піс.я паузи додає:

— Л оцей крислатий дуб, що біля тан
цювального майданчика, називається «діво
чим».

... Йшов вересень 43-го року. Ніч. Дощ. 
Вітер. Над міським парком білими айстра« 
ми розкрилось сім парашутів. Пунктири 
автоматних черг перехрестили небо. За
хрустіло _ віття дуба. Парашутистка не 
встигла обрізати стропи, як десь Із темря
ви почувся скляний голос наказу:

— Ніпель, шиель! Спускайт. партізаніш... 
Дівчина відповіла короткою, але влуч

ною чергою з «ППШ». На мить все стих
ло. Та рантом почулися постріли, гавкання 
собак. Черга вгору... черга вниз... Останній 
патрон — для себе.

Важко поранену у голову партизанку до
ставили у залізничну лікарню. Кинули у 
ванну кімнату. Непритомну комсомолку 
охороняли два есесівці. ЛІкарю-чеху було 
наказано зробити псе можливе, щоб дівчи
ну поставити на ноги. Для цього потрібна 
була лише операція. Тоді вона потрапить 
в руки гестапівцям. «Не можу я цього», — 
BHotuiHB лікар.

На ранок 19 жовтня, коли битву за міс
то розпочали літаки авіаційної дивізії пол
ковника М В Кузнецова, дівчина відкрила 
очі. Повела руку до голови, але донести 
її не змогла. Силуючись піднятись, проше
потіла: «Віра, Ніно. Маріє... Я комсомол
ка».

Це були її останні слові. Хто ж 
вона, ця відважна парашутистка? 
ІВіпомо. що у цей час у визволенні 
Знам’янки брали участь частини 
18-го і 29-го танкових корпусів п’ятої 
гвардійської танкової армії під 
командуванням генерал-полковника 
П О. Ротмістрова, шостої і его де
сятої гвардійських стрілецьких ди
візій п’ятої гвардійської армії, якою 
командував генерал-лейтенант О. С. 
Жадов та стрілецький корпус, який 
очолював генерал-майор О. І. Ро
димцев. А може дівчина, як інші 
шість парашутистів, були закинуті 
на допомогу партизанському з’єд
нанню Чорного ЛІСУ?

Е. ЯРУ ШОК. 
наш громадський кореспондент.

Нещодавно видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь» випустило 
п спіт книжку Ю. Булатецького «Молодь і міжнародна по
літика».

Автор послідовно зупиняється па найголовніших питаннях 
молодіжного руху, дає соціально-правову характеристику 
молоді, визначає її місце у сучасному світі.

Чимало сторінок у книзі пош-впчено висвітленню правового 
становища молоді в соціалістичному та капіталістичному 
суспільствах, відзначається корінна відмінність у станопн- 
щі юнаків та дівчат двох протилежних систем, розповіда
ється про важливу роль міжнародної діяльності демокра
тичної молоді у розвитку міждержавних відносин і міжна
родного права.

Булатецький висвітлює провідну роль комуністичних спі
лок в антиімперіалістичній боротьбі молодого покоління, по
казує, що оапорукою успіх}' боротьби молоді є керівництво 
комуністичних I робітничих партій.

„МОЛОДІШ КОМУНАР** іі стор.

В Кіровограді на стадіоні спортивного 
клубу «Зірка» проведений фінал спортив
них ігор молоді з легкої атлетики. Трохи 
менше місяця тому на заочних республі
канських юнацьких змаганнях Олександр 
Касьян (м. Світловодськ) встановив два но
вих обласних юнацьких рекорди •— з бігу 
на 800 і 1500 метрів. А зараз він знову по
радував свого тренера І. І. Мірошниченка: 
1500 метрів пробіг за 3 хвилини 58 секунд, 
що на 3,3 секунди перевищує його попе
редній рекорд. Ще кращий результат по
казав він на дистанції 800 метрів. 17-річний 
легкоатлет закінчив біг, коли секундоміри 
показували 1 хвилину 53,7 секунди. Цим 
побили й рекорд області для дорослих.

Довгий час був нспсревсршсии.м обласний ре
корд з метання диску длн дорослих, який належав 
олександрійській спортсменці Жані Богоявлсп- 
ській. Нині і пін пішов у минуле — його перевер
шила Марія Мокросніп з знам’янського «Локомо
тиву», диск якої пролетів 49,54 метра. Цікаво, що 
по групі дорослих у метанні диску новим облас
ним рекордом відзначився одноклубник Мокросніп 
Анатолій Хороленко — 54,18 метра.

І ще одного рекордсмена назвали ці змагання. 
Ним став учень Кіровоградської школн-інтернату 
Василь Тищенко, який штовхнув ядро на 12,02 
метра.

СТУДЕНТКИ ФАКУЛЬТЕТУ Ф13ВИХОВ АТ 1И Я КІ ^>ВрГРАДСЬКОГО П Е,АіНС1ИТУТУ ІМЕч 
НІ ПУШКІНА. ЯКІ ТРЕНУЮТЬСЯ В СЕКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ (ТРЕНЕР В. БИКО« 
ВЛ). УЧАСНИЦІ ВСІХ СПОРТИВНИХ СВЯТ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ в МК.Я. тухТАБАЄВЛ

ФУТБОЛ

ЗА ТРИ, ЯК ЗА ТРИНАДЦЯТЬ
Останні три тури кіровоградська «Зірка» провела на своєму 

полі. В першому з них г.она з рахунком 3:2 перемогла Макіїв
ський «Шахтар». Потім забила чотири «сухих» м’ячі у ворота 
донецького «Локомотива». В останньому турі Кіровограда! 
приймали команду «Металург» з міста Жданова.

Рахунок па десятій хвилині відкрили гості. Це зробив А. По
мазан. який був найкращим в команді жданівціп. Незабаром 
О. Войцеховнч встановив рівновагу. Перший тайм закінчився 
внічию — 1:1.

Багатою на голи була друга половина матчу. Спочатку О. Ко
тов. а потім В. Каїцей виводять «Зірку» вперед — 3:1. Та неза
баром В. Ковальов зменшує розрив. Дебютант «Зірки» А. Дей
нега примушує гостей почати з центру поля — 4:2. Але знову 
А. Помазан і О. Котоа збільшують рахунок. Фінальний свисток 
зафіксував перемогу Кіровограді!)« з рахунком 5:3.

Отже, за три останні тури «Зірка» забила у порога суперників 
12 м’ячів. Нагадаємо, що за попередні тринадцять турів було 
забито ІЗ м’ячів. Тож зростання велике: по одному і по чотири 
м’ячі на гру.

Це, звичайно, слід віднести за пакунок більш змістовної грн 
лінії нападу, де крім досвідчених В. Кащся, В. Сака, В. Ступака 
з'явився здібний О. Котоа. Правда, останні півтора роки віч 
не грав І не має ще належної спортивної форми. Тому ми бачи
мо його на полі тільки в другому таймі. Але його швидкість, 
наполегливість, технічність підкорили глядачів. Та й результа
тивність непогана — за три гри О. Котоз забив чотири голи.

На жаль, поки що непомітно зрушень у грі захисту. Говорячи 
образно, суперники просочуються крізь нього, як вода через ре
шето. Тому, хоч кіровоградці забили 25 голів, але й пропустили 
немало — 24. Хотілося б. щоб скоріше закінчувалися експери
менти І ми побачили стабільну і надійну лінію захисту.

Тепер «Зірка» чергові три тури пиоведе п Горлівці, Сєвєродо
нецьку І Кадіївці. Час покаже, чи будуть ці тури такими ж бо
йовими. як три попередні-

М. САВЧЕНКО.

РЕКОРДІВ

БІЛЬШАЄ
З інших спортсменів можна відзначити пред

ставницю «Буревісника» Антоніму Тирсу, яка пе
ремогла з бігу на 0.000 метрів. Тика дистанція па 
Кіровоградщнні для дівчат вперше розігрувалася. 
Представник студентського товариства Сергій Сі- 
ростан виграв стрибки у довжину. Одная його 
результат (6,07 метра) міг бути кращим, ямш 
цей здібний спортсмен краще відпрацював розбіг. 
Боячись переступити планку (що трапляється не
рідко), він відривається від землі далеко віл неї 
і цим втрачає дорогоцінні сантиметри.

У командному заліку перемогли аван- 
гардівці. Друге і третє призові місця зай
няли легкоатлети «Буревісника» і «Спар- 
така».

З числа кращих спортсменів укомплек
тована збірна області, яка наприкінці черв
ня захищатиме честь Кірозоградщини на 
фінальних республіканських молодіжних 
іграх в Києві.

В. ДОВЖЕНКОВ.

НА ЧЕМПІОНАТІ 
ЄВРОПІЇ З БОКСУ

Чотири золоті, одну сріб
ну і дзі бронзові медалі! 
здобула збірна СРСР з 
боксу на чемпіонаті Євро
пи, який проходив у сто
лиці Югославії — Белграді. 
Після восьмирічної перео- 
ви команда наших боксе
рів знову вийшла на перша 
місце в неофіційному 
командному заліку.

Титули перших рукави
чок здобули Владислав За
сипко (перша щонайлегша 
вага), Анатолій Климамоз 
(перша середня), олімпій
ський чемпіон Вячеслав 
Лемешев (друга середня) 
і Віктор Ульянич (важка 
вага). В Інших вагових ка
тегоріях чемпіонами етапи 
румуни Константин Груєс* 
цу і Симион Куцоа, фоан» 
цуз Альдо Косентічо^ 
Штефан Форстер з НІІРі 
угорець Шандор Чісф, ма- 
ріан Бенеш і Мате Парпоа 
(обидва з Югославії).

ЇТАРС).

ЗЛА ПІДСИНЕНИХ шатах 
неба хоч би тобі один 

клубок хмар. І посередині 
золотий полумисок місяця. 
Гарний має бути суботній 
день!

— То що, Аркаді» Гнато- 
Вичу, подихаємо?

— Аякже. От тільки на 
ярмарок не спізнитись. Бо 
Що то за дихання з порож
нім животом.

— А куди гайнем?
— Як всі пристойні горо

жами —- в дендропарк.
— Ну тоді хай жінки го

тують торби.
Вранці обидва сусіди, за

бравши всю хатню челядь, 
Рушили до зеленого «раю». 
Вийшли на алею, а там вже 
твких, як вони, сила-силен- 
на — несуть діточок, бідон
чики з пивом і квасом, па
кунки з їством. Та есе щу- 

кають галявини, аби і тразз 
рясніша та місце потайніше.

— Сце роздолля! Тут 
можна горня випити і не 
охмеліти. Сказано —- при
рода.

Базувалися під кущами 
горобини, готувались обіда
ти. І невдоззі вже урочисто 
хтось вигукнув:

— Щоб наша доля нас 
не цуралась!..

Далі потягло на пісні. Там 
і про огірочки, і про «Клен 
у сталий».

В цей час двійко хлоп'ят 
вилізли на розкішну шовко
вицю і теж підспівували 
мамі.

Гілля не витримало,, тріс
нуло і впало на зім яту 
траву.

— кк ти ж, шибенику, хто 
тебе посилав так високо?.. 
Ти ба, штаненята аж лус
нули.

Хлопчик тре кирпатий ніс 
і одказує:

— А ви ж прогнали нас...
Так, так, мамко, сама ти 

казала, щоб ми зайнялись 
своїм ділом...

„РЯТУЙТЕ, 
БО ВЧАДІЮ...»
Ф Е И Я ЕТО Н і.......—.............. 'іч

Після обіду з тринадцяти 
страв Аркадій Гнатович за
пропонував приготувати ще 
й чотирнадцяту:

— Несіть сухе гілля, —■ 
будемо пекти картоплю.

— О, а моя на всяк випа
док шматок груднинки взя
ла. Дайош шашлик!

Спочатку палахкотять га
зети, пот'м затріскотіло су
хе пистя. Полум'я повзнуло 
поміж зелене листя клена, 
в валун диму покотився до 

самої алеї.
— Несіть килим аж до то

го куща, що під березою, 
бо тут вчадіємо.

А воно горить, а войо ди
мить,..

Спекли картоплю, знову 
взялися до їжі:

— Хутчіш розкривайте 
консерви та чистьте мою 
цибулю, бо захолоне.

Летить на асі боки лабу- 
зинчя, летять порожні 
банки.

— Гуля-ю, я.
Гуля-ю я.
Гуля-ю я...
Аж раптом знову дим. Це 

вже від сусідньої компанії.
— Кого ви там викурюєте, 

колеги?
— Спішимо на футбол, 

палимо об’їдки і обгортки. 
Ми культурні, не то, що ви.

— Хай горить, воно тобі 
треба? Краще давай помі
ряємось, хто більше підтяг
неться

І вже семирічного Віта ли
ка на шовковиці змінив еі- 
сімдесятикілограмовий та
тусь,

— Раз, два, тр...

Гу-у-ух!
-* От паршиве! Хто йог© 
тільки садив?..

Під вечір йдуть додому 
еже не алеєю, а навпрошки.

—• Ти диаи, як розмалю
вали галявини. Трава хоч і 
свіжа, та аж до землі виго
ріла. Чуєте, пахне смаже
ним — теж шашлички сма
жили. Ну, нічого, —- виросте 
колись...

Наближаючись до свого 
будинку, сусіди домовля
лись про чергову «вилазку»«

-— А що, як в неділю 
махнути в міський сад, чи а 
гай, що на Новомиколаївці. 
Там теж гари' місця, От 
треба тільки десь риби свіч 
женької роздобути на юш
ку, Розведемо, знову вог* 
нище...

М. ВІНЦЕВИЙ*
М. Кіровоград.



4 СПІО#. „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 14 червня №73 року,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (ЛІ). 9.45 — «Дактарі». 
ТслегЛзійннй багатосерійний 
художній фільм. (США). ПІ 
серія. «Операція «Весна». 
(М). 10.40 — Для школярів.
«По туристських стежках По- 
воджжя». (Куйбншев). П.10 
— Кольорове телебачення. 
«Життя Леонардо да Вінчі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (Італія). З— 
4 серії. (М). 13.15 — «Людина

і її справа». Теленарис. (Дні
пропетровськ). 14.20 — «Тва
ринництво — ударний фронт». 
(М). 16.00 — «П’ять тисяч кі
лометрів мужності». (Дніпро
петровськ). 16.30 — Республі
канська фізико-матсматична 
школа. «Математичні ігри». 
(Передача перша). (К). 17.10
— «П'ятирічка, рік вирішаль
ний». (Кіровоград). 17.40 —■ 
«Ради — влада народна». 
(К). 18.00 — Новини (М). 18.10
— «Шахта «Північна». (М).
18.40 — «Стадіон несподівано
стей». (М). 19.45 - «Життя
Леонардо да Вінчі». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. (Італія). П'ята се
рія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - «Ім’я - 
комсомольсько - молодіжна», 
(Кіровоград). 21.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 22.10 — 
«Рясний цвіт «Барвінку». (Кі
ровоград). 22.45 — Телефільм. 
(Кіровоград). 23.00 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 

Європи з важкої атлетики. 
(Передача з Мадріда). 23.40
— Новини, (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 16.00 — До Дня ме
дичного працівника. (М). 16.45
— Розповіді про професії.
«Взуттєвнкн». (М). 17.15 —
Для школярів. «Творчість 
юних». (М). 17.45 — «Сім днів 
заводу «Червоний вибор- 
жець». (М). 18.00 — «Дорога 
пісень». Музичний фільм. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Концерт випускників Київсь
кого хореографічного учили
ща. (К). 20.45 — «На добра
ніч, дітні». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Концерт оркестру народних 
інструментів Харківської фі
лармонії. (Харків). 22.15 — Ко
льорове телебачення. «Майст
ри живопису*. (З колекції 
Арманда Хаммера). (К). 22.45
— Тележурнал «Старт». (К).
23.15 — «На ланах республі

ки». (К). 23.20 — Вечірні но
вини. (К). - .

П’ЯТНИЦЯ. 15 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосс рій* 
ний художній фільм. (США). 
Четверта серія. «Повернення 
Етель і Альберта». (М). 10.30 
— Для школярів. «Вогнище». 
(Ростов). 11.00 — Кольорове
телебачення. «Жнття Леонар
до да Вінчі». Багатосерійний 
художній фільм. (Італія). 
П’ята серія. (М). 12.15 — Ша
хова школа. (М). 12.45 — 
«Лийся, пісне». Концерт. (К).
13.15 — «Вітчизно, моя неозо
ра». (К). 16.00 — «...1 все на
вкруг моє». (Львів). 16.30 — 
«Вітчизно, моя неозора». (К). 
17.00 — Для дітей. «Сонячно 
коло». (К). 17.30 — «Дніпров
ська сторона». Прес-конфе
ренція, присвячена підготовці 
до виборів. (К), 18.00 — Хро- 

піка тижня. (Кіровоград). 
18.10 — Оголошення. (Кірово
град). 18.15 -г До Дня медич
ного працівника. (Кірово
град). 18.30 — «Ви — про ва
ших друзів». (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Світ соціаліз
му». (М). 20.00 — Фестиваль 
радянської молоді. Конкурс 
виконавцін радянської пісні, 
І від. (Трансляція її Мінська). 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Продовження трансля
ції з Мінська. 22.30 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
Європи з важкої атлетики. 
Передача з Мадріда. 23.30 — 
Новини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 12.45 — Концерт 
Прикамського народного хору 
Палацу культури імені Сверд
лова. (Передача з Пермі),
13.15 — «Договір тисяч» — в 
дії». (М). 13.30 — Програма 
документальних фільмів. (М). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «В ляльково-

му магазині». «Я вам вавтра 
допоможу». (М). 16.30
«Об’єктив». Передача для Kt- 
іюлюбителів. (М). 17.00 — Для 
школярів. «Мп читаема» 
ковського». (М). 17.45 ^З^ісім 
днів заводу «Червоний пибор- 
жець». (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 — І. Гайдн. Концерт 
для віолончелі з оркестром 
до-мажор. (М). 18.40 — «На
ука — сьогодні». (ЛІ). 19.10 
«Маріс Ліепа». Телевізійний 
музичний фільм. (М). 19.30—ь 
«Наші гості — Малий театр», 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художнійі 
фільм «Нічна зміна». (К). 
22.55 — «Мелодії дружби». 
Концерт. (К). 23.55 — «Кала
нах республіки». (К). 24.00 -« 
Вечірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

НОВЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В ГРУПИ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ ЗІ СТРОКОМ 
НАВЧАННЯ З РОКИ

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
маляри, штукатури, лицювальники-плитковики- 

мозаїсти, монтажники по монтажу стальних і залізо
бетонних конструкцій, електрогазозварники, столяри- 
тесляри, монтажники конструицій-муляри.

Після закінчення училища учні одержують диплом 
за спеціальністю та атестат про середню освіту. На 
спеціальності приймаються юнаки та дівчата на строк 
навчання 1—2 роки з освітою за 8—10 класів, 8Іком 
15 років і старші.

Всі учні знаходяться на повному державному за
безпеченні. Іногородні забезпечуються гуртожитком. 
Під час виробничої практики учні одержують 33 про
центи заробітку. Учні, які знаходяться на домашньо
му режимі, одержують компенсацію за харчування 
о розмірі 17 карбованців на місяць. Групи, укомплек
товані з десятикласників, навчаються за скороченими 
програмами і одержують стипендію в розмірі 30 
карбованців на місяць.

Вступники подають такі документи: заяву на ім'я 
директора, автобіографію, паспорт або свідоцтво 
про народження, документ про освіту, довідку з міс
ця проживання, характеристику, 6 фотокарток 
(3X4 см), довідку про профілактичні щеплення.

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: м. Олександрія, вуя, Нагорна. 

їхати автобусом «А» до зупинки «ОМПТУ № 7». Те
лефон 51-8-42.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ У 1973 РОЦІ НА СТАЦІОНАРНИЙ І ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛИ.

ЗНАМЯНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

Технікум готує бухгалтерів та агрономів для сіль
ськогосподарських підприємств. Крім основної, ви
пускникам агрономічного відділу присвоюється до
даткова спеціальність — шофера-аматора.

На стаціонарний відділ:
на перший курс бухгалтерського (строк навчання

2 роки 10 місяців) і агрономічного (строк навчання
3 роки 6 місяців) відділень приймаються особи з ос
вітою 8—9 класів;

на другий курс бухгалтерського відділення прий
маються особи, що закінчили 10 класів середньої 
школи (строк навчання 1 рік 10 місяців).

На заочний відділ:
по спеціальності «Бухгалтерський облік» на III курс 

приймаються особи, які закінчили 10—11 класів се
редньої школи (строк навчання 2 роки). Вступники 
на базі 8—9 класів складають екзамени з україн
ської мови (диктант) та математики (усно). Вступ
ники на базі середньої школи складають екзамени З 
української мови і літератури (твір), математики 
(усно).

Особи, що закінчили неповну середню школу з похвальни
ми листами (відмінники) та середню школу в золотою або 
срібною медалями ,а також офіцери, прапорщики і мічмани 
Збройних Сил СРСР (протягом 2-х років після звільнення 
від служби) приймаються без екзаменів. Поза конкурсом, 
при одержанні позитивних оцінок на екзаменах, зарахову
ються направлені на навчання підприємствами і організація
ми незалежно від стажу роботи.

Заяви про прийом до технікуму приймаються:

Наша адреса і телефони
316050. ГСП., Кіровоград-50, аул, Луначзрсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 

ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Професійно-технічне училище при Кіровоградському м’ясокомбінаті
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для м’ясної промисло
вості.

Строк навчання один рік.
Училище приймає юнаків віком від 15,5 року І 

старше, дівчат — віком від 16,5 року і старше з 
освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються стипендією е розмірі 18 кар
бованців та квартирними 3 карбованці на місяць, три
разовим безплатним харчуванням та форменим одя
гом.

Під час виробничої практики учні одержують гро

з таких спеціальностей:

до 31 липня 1973 року від осіб, що закінчили не
повну середню школу;

до 14 серпня 1973 року від осіб, що закінчили се
редню школу.

До заяви потрібно додати: документ про освіту 
(в оригіналі), медичну довідку за формою № 286, 
чотири фотокартки (без головного убору) розміром 
3X4 см. Свідоцтво про народження або паспорт, 
військовий квиток або приписне свідоцтво пред’яв
ляються особисто.

Вступники на заочний відділ та вступники на ста
ціонарний відділ з 2-річним стажем роботи і більше 
при подачі заяви подають витяг з трудової або кол
госпної книжки, завірений керівником підприємства.

Для вступників при технікумі організовуються під
готовчі курси по підготовці до вступних екзаменів З 
20 липня по 1 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1973 року для 
вступників на базі неповної середньої школи, для 
вступників на базі середньої школи — з 15 по 21 
серпня 1973 року.

Початок навчання з 1 вересня 1973 року.
Зараховані до складу учнів стаціонарного відділу техні

куму забезпечуються стипендією і гуртожитком на вагаль- 
них підставах. При технікумі е їдальня, кінозал, спортзал.

Адреса технікуму: п/в Шамівка, Знам’янського ра
йону, Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г, М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. 

«МОЛОДОЙ КОММУ ПАР» » 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

шову винагороду (третина від заробленої суми). 
училищі є вечірня середня школа робітничої молоді, 

Училище гуртожитком не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних квартирах.

Вступники повинні подати заяву на ім’я директора, 
автобіографію, документи про освіту та народження, 
довідку про стан здоров'я, 6 фотокарток (3X4 см), 
довідку з місця проживання, характеристику.

Адреса училища: м. Кіровоград, Обознівське шосе, 
м’ясокомбінат, їхати автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ для підготовки 
кваліфікованих кадрів працівників 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Оглядачі-ремонтники вагонів. Строк навчання 
І рік (юнаки з освітою Ю класів, вік не менше 17 ро
ків).

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

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

Слюсарі-електрики по ремонту електрообладнання 
електровозів і е.тектроходової частини тепловозів. 
Строк навчання 1 рік (юнаки з освітою 10 класів, вік 
не менше 16,5 років),

Помічники машиністів електровозів. Строк навчання
1,5 року (юнаки з середньою освітою, вік не менше. 
17 років).

Помічники машиністів тепловозів. Строк навчання
1,5 року (юнаки з.середньою освітою, вік не менше- 
17 років).

Електромеханіки по автоматиці і сигналізації на 
транспорті. Строк навчання 2 роки (юнаки з 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 повинні особисто подати такі докумен
ти: заяву па ім’я директора училища, свідоцтво про 
народження, документ про освіту, характеристику . 
школи чи місця роботи, довідку з місця проживання 
і склад сім’ї, автобіографію, довідку про стан здо
ров’я (форма Кз 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

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

.Учням виплачується стипендія в розмірі, встанов
леному для учнів третього курсу технікумів, а відмін
никам навчання — підвищена стипендія, вихованці 
дитячих будинків, сироти і діти інвалідів першої і 
другої груп приймаються па держзабезпечеппя.

Прийняті на 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
ністю на підприємства Одесько-Кишинівської заліз
ниці і користуються всіма пільгами працівників за
лізничного транспорту.

Адреса училища: м. Знам’янка, пул. Рози Люксем
бург, 6.
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