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< ЗУСТРІЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС 

Л. 1. БРЕЖНЄВА
З ПРЕДСТАВНИКАМИ 

КЕРІВНИЦТВА
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ США
ВАШІНГТОН. 22 червня в посольстві СРСР у США 

відбулася зустріч Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва з представниками керівництва Кому
ністичної партії США — національним головою Ком
партії США Генрі УінстонохМ і Генеральним секрета
рем Компартії США Гесом Холлом. Зустріч пройшла 
в сердечній і братерській атмосфері.

У той же день тут відбулася зустріч Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з представни
ками ділових кіл США.

(ТАРС).

/** А

АГІТБРИГАДА 
ВИЇЗДИТЬ 
У ПОЛЕ

Золотавіє колос під щедрим червневим 
сонцем. Мине зовсім небагато часу, і у хлі
боробів Кіровоградщини розпочнеться га
ряча пора — боротьба за вчасне і якісне 
збирання врожаю 1973-го.

Гаряча пора чекає і на культармійців. 
І, насамперед, на їх передові загони — 
агіткультбригади. Цей жанр самодіяльного 
мистецтва покликаний палко пропагувати 
нове, передове, непримиренно розвінчува
ти обивательські уявлення про зміст життя 
радянської людини. Він позначений глибо
кою увагою до трударя. Тому на найвідпо
відальніших ділянках виробництва обов яз- 
ково побачите аматорів сцени, що привез
ли з собою хвилюючу пісню, запальний та
нок, щиру подяку передовикам змагання, а 
то й гостре слово на адресу нероб.

Цього року жниварів обслуговуватимуть 
575 агітколективів. Є серед них ті, що вже 
полюбились глядачам, як от з колгоспу 
«Росія» та Ріанянського сільського Будинку 
культури Новоукраїнського району, Бобри- 
нецького та Олександрівського районних 
будинків культури, з села Могильного Гай- 
воронського району, тощо. Є і новостворе- 
ні. І перед усіма ними стоїть відповідальне 
завдання: попрацювати так, щоб від кож
ного виступу люди одержали справжнє 
естетичне задоволення, щоб слово, сказане 
з імпровізованої сцени, було живе і акту- 

I альне, щоб маршрути жнивним полем ста- 
I ли часткою боротьби хліборобів області за 

великий хліб вирішального року п ятирічки.
Основою виступу агіткультбригади є сце- 

нарій-програма. Найвідповідальніша та її 
частина, що органічно пов'язана з життям 
колективу, перед яким виступають культар
мійці. Для самодіяльних митців — тут ши
роке поле діяльності. Потрібно і частівку 
на місцеві теми скласти, і карикатуру нама
лювати, і поєднати суто концертний номер 
з щоденною інформацією. Тож перед тим, 
як виїхати в поле, слід узнати, як ідуть 
справи в колективі, перед яким виступлять 
самодіяльні артисти, хто сьогодні попереду, 
хто відстає, що порушує ритм роботи.

Для виступів перед хліборобами потрібно 
відібрати найкращі номери. Вручення вим
пелів, привітання на адресу передовиків 
повинні стати обов'язковою часткою про- 
ірами. Культармійці можуть випустити без
посередньо в бригаді «Блискавку», листок 
«Комсомольського прожектора», «Колюч
ку».

Самодіяльні артисти, що увійдуть у склад 
агіткультбригади — переважно юнаки і дів
чата комсомольського віку. А в полі, за 
кермом комбайнів стоятимуть близько 240 
молодих механізаторів. Багато молоді пра
цюватиме на токах, перевозитиме зерно на 
хлібоприймальні пункти. Тому на райкоми 
комсомолу, комсомольські організації гос
подарств покладається велика відповідаль
ність за зміст, якість і дієвість виступів 
агіткультбригад. Разом з відділами культу
ри, працівниками культосвітніх установ вони 
повинні вже зараз розпочати перевірку їх. 
готовності до виступів перед хліборобами.

Зважаючи на роль агітколективів у бо
ротьбі трудящих за виконання народногос
подарського плану третього, вирішального 
року дев'ятої п'ятирічки, секретаріат Укра
їнської Республіканської ради профспілок 
та секретаріат ЦК ЛКСМУ прийняли поста
нову про проведення республіканського 
огляду агітбригад та агіттеатрів. Основним 
його завданням є дальший розвиток твор
чої діяльності агітколективів.

Перед вами, культармійці, серйозний 
екзамен. Складати ви його почнете з пер
шим виїздом у поле, звідки в засіки дер
жави йтиме зерно 1973-го. Ваша живз 
участь в жнивах покликана надихати хлібо
робів на нові трудові звершення.

І__ _________ ______________ ___________ ...

Спільне радянсько-американське комюніке
Генеральний секретар Цен

трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Со
юзу Л. І. Брежнєв на запро
шення Президента США 
Р. Ніксона перебував з офі
ційним візитом у Сполучених 
Штатах Америки з 18 по 25 
червня.

Як відзначається в спільно
му радянсько-американсько
му комюніке, між Л. І. Бреж
нєвим і Р. Ніксоном відбули
ся грунтовні і конструктивні 
переговори. Сторони висло
вили взаємне . задоволення 
тим, що радянсько-американ
ська зустріч на найвищому 
рівні, яка відбулась у Москві 
в травні 1972 року, і прийняті 
на ній спільні рішення приве
ли до істотного зрушення в 
справі зміцнення відносин 
миру між СРСР і США і ство
рили основу для дальшого

розвитку широкого і взаємо
вигідного співробітництва між 
ними в різних галузях.

Переконані в тому, що та
кий розвиток радянсько-аме
риканських відносин служить 
інтересам як народів обох 
країн, так і всього людства, 
сторони вирішили зробити 
дальші великі кроки з тим, 
щоб надати їх відносинам 
максимальної стабільності і 
перетворити розвиток друж
би та співробітництва між їх 
народами на постійний фак
тор міжнародного миру.

Л. І. Брежнєвим і Р. Ніксо
ном було підписано угоду 
між СРСР і США про відвер
нення ядерної війни. Гене
ральний секретар ЦК КПРС і 
Президент США вважають, 
що ця угода являє собою 
історичний рубіж у радян
сько-американських відноси-

нах і істотно зміцнює основи 
міжнародної безпеки в ці
лому.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС і Президент США під
писали також «Основні прин
ципи переговорів про даль
ше обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь».

У спільному комюніке го
вориться також, що Л. І. 
Брежнєв і Р. Ніксон розгляну
ли вузлові питання сучасного 
міжнародного становища. На 
думку сторін процес оздо
ровлення світової обстанов
ки, який відбувається, відкри
ває нові сприятливі можли
вості для зменшення напру
женості, врегулювання нероз
в'язаних міжнародних проб
лем і для створення струк
тури міцного миру.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС і Президент США грун

товно розглянули стан і пер
спективи торговельно-еконо
мічних зв'язків між СРСР і 
США, питання двосторонньо
го співробітництва в таких га
лузях, як охорона навколиш
нього середовища, охорона 
здоров'я і медицина, дослід
ження космічного простору, 
інші проблеми науки і техні
ки.

Сторони вважають, що пе
реговори на найвищому рів
ні, які проходили в дусі від
вертості і конструктивності, 
були дуже цінними і стали 
важливим вкладом у розви
ток взаємовигідних відносин 
між СРСР і США

Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв запросив 
Президента США відвідати 
Радянський Союз у 1974 році. 
Запрошення було прийняте.

(ТАРС).

ВІД’ЇЗД Л. І. БРЕЖНЄВА 13 СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
ВАШІНГТОН. Генеральний секретар ЦК КПРС

Л. І. Брежнєв, який перебував з офіційним візитом у

Сполучених Штатах Америки на запрошення Президента 
США Р. Ніксона, відбув 25 червня з Вашингтона.

(ТАРС).

НІ’ІІБМТЯ Л. І.
ПАРИЖ. Генеральний секретар ЦК КПРС, член 

Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв при
був 20 червня в Париж на запрошення Президента 
Французької Республіки Ж. Помпіду відповідно до

РОЗМОВА Л.
ПАРИЖ. 26 червня в палаці Рамбуйе, поблизу Парижа, від

булася розмова Генерального секретаря ЦК КПРС <П. І. Бреж
нєва з Президентом Французької Республіки Ж- Помпіду.

У рамках радянсько-французьких політичних консультацій 
Л. І. Брежнєв і Ж. Помпіду обмінялися думками в питаннях

БРЕЖНЄВА У ФРАНЦІЮ
практики проведення консультацій на найвищому 
рівні, яка встановилася між Радянським Союзом і 
Францією.

(ТАРС).

І. БРЕЖНЄВА З Ж. ПОМПІДУ 
дальшого розвитку радянсько-французьких відносин, а також 
щодо деяких міжнародних проблем, які становлять взаємний 
інтерес.

Розмова проходила в діловій конструктивній атмосфері.
В другій половині дня розмову було продовжено.

ПЕРЕД НАСТУПОМ
ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК

Вчора йшов я по 
полю, оглядав ниву. 
Все важчає пшеничний 
колос, дозріває ячмінь, 
твердіє зерно гороху. 
Хороші види на вро
жай. З неділі в загінки 
виведемо агрегати. 
Йдучи по полю, згадав 
я листа членів комсо
мольсько - молодіжної 
тракторної бригади 
колгоспу «Перше трав
ня» Маловисківського 
району до всіх моло
дих комбайнерів і ме
ханізаторів Кіровоград
щини, якого гаряче 
схвалили в нашому 
колгоспі, як, до речі, і 
інших господарств ра
йону, і вирішили ділом 
відповісти на їх заклик.

Початок нового вро
жаю — то і своєчасна 
оранка на зяб, напружена 
робота в ремонтних май
стернях, заняття в школі 
передового досвіду. Все 
тс — в минулому. Зараз 
же головне — серйозно 
підготуватися до жнив.

Нині вже все готове 
до боротьби за вели
кий урожай: відремон
тована збиральна тех
ніка, підготовлені по
бутові приміщення, А

як же люди, їх настрій? 
Хочу відповісти стверд
но: як ніколи бойовийі 
Ознайомившись з лис
том комбайнерів УРСР 
та зверненням мало- 
висківців, механізатори 
колгоспу дали слово 
закінчити збирання 
ранніх зернових за 10 
днів. Це нелегко буде 
зробити, бо ж лише 
озимої пшениці у нас 
2100 гектарів, а ще ж 
ячмінь, горох, жито. 1 
з кожного гектара зо
бов’язалися зібрати на 
круг по ЗО центнерів 
зерна, що на 2 більше, 
ніж передбачено пла
ном. Особисто я зобо
в'язався скосити ранні 
зернові на площі 220 
гектарів і намолотити 
7 тисяч центнерів 
зерна.

Минулого року мені ви
пала янсока честь стати 
володарем перехідного 
вимпелу «Молодого кому
нара» «Кращому молодо
му женцю Кіровоградіцн- 
ни», який дістався в на
пруженій боротьбі. Ниніш
ні жнива обіцяють бути 
іце важчими. Докласти

всіх зусиль, весь свій хлі
боробський досвід, аби 
врожай зібрати без втрат, 
— таке завдання кожного 
хлібороба.

Через декілька днів 
вийдуть на поля степо
ві кораблі. На ланах 
області працюватимуть 
близько 250 комсо
мольсько - молодіжних 
екіпажів. Настануть ви
рішальні години бо
ротьби за врожай тре
тього року п ятирічки. 
І нині, перед тим, як 
молоді хлібороби по
кладуть перші валки, 
хочу їм побажати висо
ких намолотів і зви
тяжної праці під деві
зом хліборобів всієї 
країни: «Ані колоска на 
стерні, ані зернятка в 
соломі!».

Г. НАЗАРЕНКО, 
молодий комбайнер 
колгоспу імені XXI 
з'їзду КПРС Боб- 
ринецького району, 
володар призу 
«МК» «Кращому 
молодому женцю 
Кіровоградщини»,

На фото: комбайнери Г. НАЗАРЕНКО, Ф. КОЛО-
ДЕЙ, В. НЕЧАЙ та майстер-наладчнк П. 1САКОВ на 
ниві.
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР"2 стор

ТРАКТОРИСТКА
ДОЧКА ТРАКТОРИСТА

листа від завуча Боб-
СПТУ № 2 Г. О. Се-

Григорію

Листи Надійки Соколюк, восьмикласниці Хащеаатської СШ Гай* 
веронського району, до Бобрииецького сільського професійно-техніч- 
ного училища N9 2 заніс у редакцію завуч училища Г. О. Семесько.

Надіїні листи захоплюють натхненністю, щирим бажанням опа
нувати всіма секретами хліборобської професії, переконаністю, що 
найлрекрасніше почуття — коли руки пахнуть хлібом. Листи сповне
ні високих прагнень і разом з тим еони ліричні, так може писати 
лише людина, пристрасно закохана в обрану професію.

марк- 
тео- 

партій- 
з'їздів і Пленумів ЦК 

вивчення 
КПРС і

НАТХНЕННЯ —ТРЕТЬОМУ 
ВИРІШАЛЬНОМУ
ПЕРЕМОЖЦІ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло підсумки змагання серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів підприємств, будов, транспорту, сфери обслуговування та мо
лочнотоварних ферм колгоспів, розгорну того в ході Всесоюзного фестивалю радян
ської молоді.

Перше місце:
колектив МТФ колгоспу «Шлях Леніна» Онуф- 

ріївського району (групкомсорг Н. Кириченко}.
Друге місце:

бригада імені XXIV з’їзду КПРС по обробці ге
тинаксу Олександрійського електромеханічного за

воду (бригадир Б. Кривокоиь, групкомсорг М. Тиква);
бригада штукатурів-малярів будівельно-монтаж

ного управління «Олександріявугілля» (бригадир 
Л. Булгарова, групкомсорг Галина В юник);

екіпаж автомобіля ГАЗ-51 автопідприємства 
№ 10037 міста Світловодська (бригадир О. Миха
ленко);

єлектровозна колона локомотивного депо стан
ції Знам’янка (інструктор-машиніст А. Білоус);

колектив магазину № 2 міськпромторгу м. Кіро
вограда (групкомсорг К. Черненко);

колектив МТФ колгоспу імені Чапаева Доброве- 
личківського району (групкомсорг В. Мартовицька),

> П °6Рий день, Бобрипеці'Ке про-
Д фесійно-технічне! Звертаюся 

до тебе з великим проханням. З 
дитинства мрію стати тракторист
кою і думаю, що в цьому мені 
допоможеш. Тільки б оступити, а 
там докладу всіх зусиль, щоб бу
ти кращою з кращих. ,1 поки що, 
порадь, чи вірно, що ця професія 
тільки чоловіча, і для дівчини об
разлива? Мені дуже прчкпо, ко
ли цс так, бо я дуже люблю 
трактор, хочу зустрічати ранки ли
ше в полі і лише за кермом трак
тора. Цього року кінчаю восьми
річку і хочу діставати хліб своїми 
руками, а ще хочу, щоб мої руки 
пахли хлібом.

Я поважаю людей, які обрали 
професію механізатора, адже во
на не з легких, особливо — в 
жнива. Та все ж впевнена, якщо 
працюеться з насолодою й піс
нею — труднощі нс так вже й 
відчуваються.

Дуже турбуюся, чи етану уче
ницею училища, бо маю «трійку» 
з алгебри, геометрії й креслення, 
ііравда, з інших предметів ■— 
ечетвірки» й «п'ятірки».

На цьому кінчаю свого листа, 
дуже прошу не затримувати від
повіді».

Відповідь не забарилася, отри
мала Надія 
ринецького 
меська. Радісно було 
Олександровичу читати його і ще 
приємніше відповідати восьми
класниці. Відповідь завуча — то 
цікава розповідь про неспокійну, 
нелегку професію сільського ме
ханізатора, про людей, котрим до
вірено леліяти хлібну низу. І до
вір'я те високе, адже вирощувати 
хліб — справа великої державної 
ваги. Минулого року диплом трак- 
ториста-машиніста широкого про
філю одержало 44 дівчини. Хто 
маа бажання — всіупив до інсти
туту, інші працюють у колгоспах. 
Таня Місюра, випускниця учили
ща, трактористка з села Нозоста- 
родуба Петрівського району ро
ботою задоволена, в бригаді дів
чину поважають, а нещодавно до
вірили їй нового колісно’о трак
тора.

до

Трете місце:
бригада прохідникіз шахти «Світлспільська» 

міста Олександрії (бригадир В. Орлов);
колектив зміни майстра В. І. Коршекка (груп

комсорг Н. Редіна) заводу чистих металів імені 
50-річчя утворення СРСР м. Світловодська;

бригада слюсарів-ремонтникіз головного заво- 
:ду виробничого об’єднання «Дніпроенергобудін- 
дустрія» (бригадир В. Максимов, групкомсорг 
В. Шахмаєв);

екіпаж водіїв автопідприємства № 10001 міста 
Кіровограда (бригадир С. Вербицький);

колона № 1 локомотивного депо станції Поміч
ної (керівник В. Т. Крохмальоз, групкомсорг М. Ва
сильев);

колектив магазину № 3 міста Олександрії (груп
комсорг Н. Макарова);

колектив імені 50 років ВЛКСМ МТФ колгоспу 
«Мир» Гайворонського району (групкомсорг 
Є. Круць).

Умови для навчання в училищі 
хороші: вдосталь техніки, наочних 
посібників. Не так давно одержа
ли три нових трактори, з них два 
велетні — Т-150.

Наступний Надіїн лист через 
кілька дніз вже був а училищі:

«... Мої батьки дуже задоволені, 
що вступаю до вашого училища. 
Особливо тато, ein у мене трак- 
торист-шофер першого класу, і 
дуже радий, що я піду по його 
стежці.

Я, напевне, не даю вам спокою, 
Григорію Олександрами ту, зі сво
їми запитаннями, але не вистачає 
в мене терпіння. Так хочеться вже 
приїхати до училища і вчитись, 
вчитись...»

У Надіичиних листах — вогонь 
впевненості в правильності свого 
вибору. Дівчина знає, що трудно
щі будуть: це й курява, й мазут, 
якого так бояться інші дівчата. 
Та ж хіба буває справжнє щастя 
без труднощів! ( коли Надя Со
колюк пише «моя професія — най
краща», щиро віримо. Ще думає
ться, що через деякий час знову 
зустрінемося з Надією, яка, чітко 
визначивши життєву лінію з ди
тинства, таки доб’ється того, щоб 
бути кращою з кращих, бо лише 
тоді, як пише дівчина у езоїх лис
тах, варто жити.

Листи підготувала до друку
А. БАБАК.

КЛИЧЕ ТРЕТІЙ

88 червня 1973 року

ПЕРШІ СЕСІЯ
ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
26 червня відбулася перша сесія обласної Ради депу

татів трудящих 14-го скликання. В її роботі взяли участь 
члени бюро обкому К.П України, депутати Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради УРСР, начальники управ
лінь і завідуючі відділами виконкому обласної Ради, 
керівники установ і організацій. Іїа сесії був присутній 
і виступив перший заступник Голови Президії Верхов
ної Ради УРСР С. О. Степенно.

Вступним словом сесію відкрив Герой Радянського 
Союзу депутат А. Т. Бурковський.

✓Учасники сесії обрати головою сесії депутата 
С. 3. Сергієнка, секретарем — депутата Л. О. Копійку, 

Сесія розглянула такий порядок денний: організаційні 
питання; про роботу місцевих Рад депутатів трудящих 
по здійсненню Постанови ЦК КПРС «Про хід виконання 
рішень ХХГУ з’їзду партії і Пленумів ЦК КПРС по ін
тенсифікації сільськогосподарського виробництва в Кі
ровоградській області.

Слово надається першому секретареві обкому КП Ук
раїни депутатові М. М. Кобнльчаку. За дорученням пар
тійної групі: він пропонує обрати головою виконавчого 
комітету обласної Ради депутата Д. П. Максимепка. Се
сія одноголосно обрала головою облвиконкому Д. II. 
Максимепка.

Виконком обласної Ради обрали у такому складі: пер
ший заступник голови — депутат А. А. Давиденко, за
ступники голови — депутати М. І. Куроп’ятник і Є. М. 
Чабаненко, секретар — депутат К. Г. Жук, члени викон
кому — депутати Н. Я. Артюшенко, голоза обласної 
планової комісії В. І. Господарець, майстер комбінату 
«Буддеталь» м. Кіровограда, М. П. Камардаш, робітни
ця заводу «Червона зірка», В. В. Кир’янов, завідуючи:; 
облфінвідділом, П. П. Кнтаєв, військовий комісар облас
ті, В. С. Клюй, начальник обласного управління сільсько
го господарства, М. М. Кобильчак, перший секретар об
кому КП України. С. 3. Сергієнко, голова обласного ко
мітету народного контролю, Б. Г. Токовий, голова Кіро
воградського міськвиконкому, М. М. Шавша, начальник 
обласного управління внутрішніх справ.

З доповіддю в другому питанні виступив голова обл
виконкому Д. П. Максименко.

В обговорених питаннях сесія прийняла відповідні рі
шення.

СТВОРЕНО МІСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ
Для глибокого оволодіння 

всіма працівниками 
систсько-ленінською 
рією, матеріалами 
них — - - —
КПРС, широкого 
героїчної історії 
практичних завдань по ство
ренню матеріально-техніч
ної бази комунізму Кірово
градський міськком партії 
разом з Будинком політос
віти обкому КП України та 
обласною організацією то
вариства «Знання» створив 
постійно діючий лекторій 
по пропаганді матеріалів 
XXIV з'їзду КПРС, урочисто
го засідання в Москві, при
свяченого 50-річчю СРСР і 
квітневого (1973 р.) Плену
му ЦК КПРС. Лекторій дія
тиме протягом 1973—1974 
років.

ТРУДОВИМ ■■■■

Слухачами лекторію бу
дуть керівники підприємству 
установ, навчальних закла
дів, секретарі первинних 
партійних організацій, пар
тійно-господарський акти» 
обласного центру.

Перед слухачами виступа
тимуть секретарі і члени 
бюро обкому та міськкому 
партії, члени виконкому об
ласної І міської Рад депута
тів трудящих, науковці ви
щих навчальних закладів.

25 червня в приміщенні 
Будинку політосвіти обкому 
парті» відбулося перше за
няття. З лекцією «Зростан
ня керівної ролі КПРС у ко
муністичному будівництві — 
вирішальна умоза розвитку 
і зміцнення Країни Рад» ви
ступив перший секретар 
обкому КП України М. М. 
Кобил ьчак.

«ЦЕ-НАШІ БУДОВИ»
І

Д ДРЕСИ студентських будівельних заго- 
** нів області цього року різноманітні. 
Через кілька днів студен гн-будівельнпки 
розіб’ють свої табори з наметів, а поде
куди справжнісінькі містечка з «вулицями» 
й «проспектами», в колгоспах і радгоспах 
Кіровоградщинн, Кримській та Тюменській 
областях. Підтримуючи ініціативу студентів 
Київського інжен'ернй-будівельпого, девіз 
яких — «Спорудження "об’єктів тварин
ництва — наша ударна справа», — сту
дентські будівельні працюватимуть на зве
денні комбікормових заводів у Компаніївці 
і Новгородці, на будівництві кролівяичої 
ферми в колгоспі імені Тельмана Компаніїз- 
ського району, відгодівсльних тваринниць
ких корпусів у колгоспі імені Свердлова 
Маловисківського та в радгоспі імені Ди
митрова Устпнівського районів. Загін ма
шинобудівного технікуму працюватиме на 
комсомольській будові —• Побузькому ні
келевому заводі. Хіба не цікаво вкласти у 
псе це і частину своєї праці, щоб потім з 
гордістю сказати — це наші будови.

Поруч з новачками трудитимуться досвідчені 
бійці, для яких позивні трудового семестру зву
чать вже не один рік. Це — Віктор Решетников і 
Володимир Богаченко — командир і комісар буд- 
загону <Алмаз-73» інституту сільськогосподар
ського машинобудування, які на чолі загону кіль
кістю в сто чоловік виїздять в Тюмень. Віра Са- 
віна її Наталя Краснюк очолюють об’єднаний 
загін «Чайка-73» педінституту, який працювати
ме в Кримській області, Валерій Павлович Па
ній — викладач, командир загону будівельного 
технікуму

Зваживши свої можливості, бійці трх’докого
г,-іг.9Т?Дс,1ТСЬК(!П БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІ ПЬСЬКО-с™е*1ру нашаї області зобов’язалися освоїти 1.5 
ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «АЛМАЗ-ТЗ» ПЕРЕД ВІД’ЇЗДОМ ДО ТЮМЕНІ *“ль*О«в карбованців капіталовкладень.

1 Як завжди, насичена буде й культурпо- 
Ю- ЛіВАїиниковА, масова програма. Разом з місцевою молол-

дю будзагонівці братимуть участь у здій- І 
сненні програми X Всесвітнього фестивалю І 
молоді та студентів, у масовій здачі корм І 
ПІО, вестимуть широку лекційну роботу І 
серед колгоспників.

Продовжиться шефство над сільською 
школою. На місцях дислокації студенти 
відремонтують школи, а загін інституту 
сільськогосподарського машинобудування 
будуватиме Богдаиівську восьмирічну шко
лу' в Знам’янському районі.

Обласним штабом студентських будівельних 
загонів проведена перевірка організацій по під
готовці до приїзду студентських будівельних за
гонів.

Більшість організацій добре підготувались. В 
наяиності необхідні будівельні матеріали, підго
товлено житло для загонів, вирішені питання з 
харчуванням.

Однак деякі керівники до цього часу не про
вели належної роботи по підготовці до приїзду 
загонів. Компаміївська міжколгоспна будівельна 
організація до цього часу не вирішила питання 
з Розташуванням і харчуванням загону. Дирек
ція радгоспу «111-й Вирішальний» не підготувала 
неоохідні механізми в той час як до виїзду ва
гонів залишились лічені дні .

Комітети комсомолу інститутів і техніку
мів ведуть останні приготування до виїзду 
загонів. Хочеться вірити, що серйозну ува
гу приїзду загонів приділять всі керівники 
господарств і будівельник організацій, ра
йонні комітети комсомолу, в яких працю
ватимуть студентські будівельні загони.

А КАДІКОВ, 
командир обласного штабу студент
ських будівельних загонів при" ОК 
ЛКГ.МУ



28 червня 1973 року „молодий комунар» З сто у.

ЛІТОПИС—ОБ’ЄНТИВОМ
^заштатний відділ дів
Чимало.хороших друзів має кожен 

відділ нашої газети. В кожному номері 
зустрічаємо їхні розповіді про працю, 
навчання й тзорчість, спорт і відпочинок 
юнаків і дівчат області.

А нещодавно при редакції газети «Мо
лодий кдміунар» організовано позаштат
ний відділ'.фотоілюстрацій, його члени — 
Я Миргородський, М. Житній (смт. Ком- 
паніівка), А- Шамала, 8. Стригун (м. Світ- 
ловодськ), А. Печенюк, Д. Будулатьсв, 
8, Тухтабаєв, М. Тернавський (м. Кірово
граді П. Армиков (м. Долинська), 
В, Земнорій (м. Гайворон), Б. Вітохін

ГООоМ і її ’’ ' ^Є"ЬМаН <“• Новомир.
город), І. Цуркан (смт. Вільшанка) об- 

мовою фотографії розповідають 
про те, як комсомольці й молодь пере- 
Іи^ЮЮТЬ в Життя завдання третього, 
вирішального року п’ятирічки. І разом з 

З кожного з наших авторів свій 
« почерк», свої улюблені теми.

Щойно організований відділ розпочав 
роооту. Попереду — важлива пора — 
жнива. Дієву участь у найповнішому 
висвітленні ходу жнивної кампанії візь
муть і наші активісти, члени позаштат
ного відділу фотоілюстрації,

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ;

п^',°лЖІГЯ ПОДІЛЬНІСТЬ КІРОВОГРАДСЬКОГО ЛЬОТНО-ШТУРМАНСЬКОГО, уЧ.ЧЛіЦЦЛ,
Фото Б. ТУХТЛБЛЄВЛ.

«Шановна редакція/
У нашому селі є дуже 

рОзбсіЦСНІ ХЛОПЦІ ВІЛЛО' 
димир Лазаренко і а Вік
тор Задоєнко. Пиячать, 
гуляють, нищать чужі 
садки й городи. З мага
зинів познімали й побили 
вивіски, вирила у жителя 
села Бухаря мотоцикла. 
Дивує, що нікому до них 
немає діла. Ні сто ії слова 
їм не сказав за ці нега
тивні вчинки. Доки ж це 
триватиме?,

Колгоспники колгос
пу сДружба» Зна- 
мінського району».

З цим самим запитан
ням редакція звергається 
до комсомольської орга
нізації колгоспу «Друж
ба»,

НА ПРИЗ ГЕРОЇВ
Проводити спортивні змагання на 

призи героїв-земляків в області вже 
Стало традицією. Найбільш масові 
поединки нині тривають п Ульяноисько- 
му районі. Під час особ истоком а и дної 
Першості районної ради ДСТ «Колос» 
розіграно приз Герой Радянського Со
юзу О. Маиітн. За кубок Г. Рогозін-

ського борються волейболісти. В цьому 
році райком ЛКСМУ та райелорткомі- 
тет вирішили провести спартакіаду 
ГПО серед допризовної молоді. Пере
можці отримають прцз Героя Радян
ського Союзу І. Поворознюка.

В Доброоелнчківському районі за 
три пріїза героїв-земляків змагаються

У Кіровограді відбувся
■ останній і вирішальний 

матч^зонального розигра- 
и-р-лершості країни з фут- 
бола серед вихованців 
груп підготовки молодих 
футболістів при командах 
майстрів, дитячо-юнаць
ких спортивних та спеціа
лізованих шкіл. Юнзки кі
ровоградської «Зірки» те 
дніпропетровського «Дніп
ре», що зустрілися між 
собою, лідирували в зоні, 
маючи по 21 очку.

Зустріч між ними закін
чилася ві.ічяю — 2:2.

Ця нічия зробила кіро- 
воградціа переможцями 
зони. Вони завоювали пра
во продовжувати бороть
бу на першість країни у 
півфінальній зоні. Восе
ни п’ять переможців укра
їнських зон.
юнаки 
«Зірки», 
собою 
республіки.

Г, ТРОФИМОВИЧ.

в тому числі 
кіровоградської 
розіграють між 

звання чемпіона

• ГПО НА МАРШІ

БАГАТОБОРСТВО
СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Тривалий: час серед сільських школярів проходиш 
змагання з багатоборства за комплексом ГІЮ; По
єдинки тривали між класами, школами, у районах. 
А оце в трьох зонах (Кіровоград. Петрово, Ульянов-- 
Ка) відбулися обласні фінальні змагання. За кожний, 
район виступала команда одного з класів школи, яка 
виборола першість на районних змаганнях.

УцуАРозогпппгьк.'й зоні найбільш підготовленими нияви- 
ЛА.ІГучіїі Ве.тпковисківсБЯОЇ середньої школи Малописків- 
ського району. Вони вибороли командну першість у всіх, 
трьох ступенях. Але результати все ж не були найкращими, 
Оо їх перевершили юні фізкультурники інших зон.

Переможцями фінальних обласних змагань стали 
по ступенях; — від першого до третього, команди, 
іиостого класу Меч »славсь к оі восьми річної школи 
*-аьянозського району, восьмого класу Кірозської се- 
ре.'ііьої школи Долпнського району, десятого к.тасА 
Ноаостародуб-'ької середньої школи Петрівського ра-
полу.
, особисті результати показали. Таня
(Панчіпська середня школа Новомнргородською р

і Володя Полтавець (Ів-анкевецька сі,>сд.- 
■вола Звам’янського району), Олена Канав 3 •

середньої школи Добровеличщвського 1
Овчаров з Михайлівської середдіьої школ і 

в '-ксандрівського районів, Тетяна Перку п ( ..
б°Ютськз середня школа Иовоархангельської о рано 
,{У) та Іван Суханевич з Солгутівської середньої шко 
л‘! Гайворонського району. часті

3 переможців складена збірна ком-ила • »
"кз па початку липня виступатиме в Києві пер 

Республіканських змаганнях сільських школярів 
■’^о^твзГПО. р. МИХАЙЛОВ, і

(їванкевенька середні

ч.

— позаштатні інспектори. F 
організовані на гро мадсі- 
кнх засадах дитячої кім
нати. Дякуючи цьому ін
спектор дитячої кімнати 
Т, Коляда проводить про
філактичну й виховну ро
боту серед підлітків. Так, 
три роки перебував на об
ліку в дитячій кімнаті Ва
лерій Р. Спільно з шефа
ми дитячої кімніти вона 
зуміла перевиховати хлоп
ця. Зараз Валерій — буді
вельник ПМК-135. Працює 
добре, а Таїсія Юхимівна 
для нього — найлерший 
товариш і порндашс.

За сумлінну працю, не- З 
дагогічні методи роботи 
Т. Ю. Коляду нагород чес
но значком сВідчінник 
міліції.

О. ПЕТРЕНКО.
м. Новоукрашка».

ЧИТАЧ ДЯКУЄ:

ПРЕМ’ЄРИ
Цікаві та різноманітні кіно

стрічки чекають на глядачів об
ласті у липні. Це фільми ра
дянських та закордонних кіно, 
студії).

«Командир щасливої «Щу
ки» — Так названо кінокартину 
виробництва студії «Мосфільм*,

ЧИТАЧ РОЗПОЗІДАС:

«Десятий рік працює 
Таїсія Юхимівна Коляда. 
Інспектором дитячої кім
нати Новоучраїнськпго 
районного відділу внут
рішніх справ. До цього 
сімнадцять років викла
дала рідну мову и школах 
району. Добрих помічни
ків зуміла організувати 
собі Таїсія Юхимівна. Це

Операція була тяжкою. 
Я вже не вірив, що мене 
врятують. Скальпеле хі
рурга розітнув шлунок. Я 
втратиз кроз. І тоді на до
помогу прийшли мої од
носельчани. В райцентр 
приїхало 20 хліборобів 
Кам'яної Криниці. Хірург 
О. А. Гуменюк п’ять годин 
не відходив від операцій
ного столу. А потім лікарі 
С. Куценко та Е. Василев- 
ський сказали, що мої од
носельчани годаоували 
мені багато своєї крові, і 
я живу. І дякую своїм ря
тівникам.

ЛІ. КОРКО.
с. Кам’яна Криниця 
Ульяновського районі'.

велосипедисти, шахісти, футболісти. 
Подібні спортивні змагання тривають 
в Компаїїіїзці. с. Злинці Маловисків- 
ського району, с. Діікіиці Знам’янсько- 
го району, Онуфріївні, Петровому. Пе
ред початком таких поєдинків юнаки І 
дівчата слухають розповіді про мужніх 
• ем.іикін, знайомляться Із історією їх 
подвигів. А на старти молоді, виходить 
з бажанням в усьому бути схожими на 
героїв.

ПІШЕННЯ було правильним; розз'я- 
■ зуючи справу з підготовкою знач
ківців комплексу ГПО, перш за все тре
ба подбати про будівництво спортивних 
споруд. І а більшості комсомольських 
організацій та колективів фізкультури 
одразу взялися за цю роботу. Споруд
жувалися легкоатлетичні комплекси, ти
ри. Невдовзі з місць надходили рапорти 
про підготовку перших значківців. Циф- 
ри нерідко були втішними: 100, 150, 200- 
Але в примітці до протоколів відзнача
лося: здали асі норматими, крім плаван
ня. Так було в 
колективах фіз
культури всіх 
шкіл Кірово
града, машино
будівного тех
нікуму, підпри
ємств “ 
сандрії, 
м’янки, 
ських спортив
них товариств. 
Так було на
прикінці мину
лого літа. І ста
новище не змі
нювалось аж 
до нинішньої 
весни. А на по
чатку року в 
комітетах комсомолу нерідко згадували: 
до кінця череня юнаки та дівчата повин
ні скласти залік з фізичної та військово- 
технічної підготовки. І знозу поставала 
проблема —- ніде влаштувати змагання 
з плавання.

Першими вміло зорієнтувались світло- 
водці. Комсомольці підприємств під час 
суботників прийшли на берег Дніпра. 
П'ять водних станцій будувалось при
скореними темпами.

Петрівським комсомольцям допомогли 
колгоспи. Виділили будівельні матеріали, 
механізми. Голова районного спорткомі- 
тету М. Железняк згуртуваз ударний за
гін молоді, який за короткий час спра
вився із завданням, на березі річки все 
було готово до спортивних поєдинків. 
І ось уже більше 100 школяров старту
вали на трьох водних доріжках.

Хорошу водну станцію збудовано 8 
Ульяновці. Тут проведено зональні об
ласні змагання, складають нормативи 
ГПО не лише юнаки та дівчата рай
центру, з й молодь » навколишніх сіл.

Олек- 
Зна- 
сіль-

— В основу картини покладе
но дійсні події, — розповідає, 
один з авторів сценарію В. В-а- 
луцький. — Коли німецькі вій
ська готувалися захопити Мур
манськ, іюстало питання активі
зувати діяльність нашого фло
ту — більщо топити ворожих 
транслоргів з солдатами її боє
припасами. Це її викопали на
ші підводні човпи. Про екіпаж 
одного з них — щасливої «Щу
ки» — йдеться у фільмі.

Головним героям — команди
рові підводного човна Олек
сієві Строгову і комісарові Г^- 
нару Шсркнісу — притаманні 
типові риси тик. хто виграй 
битву иа Півночі. І творці кінц- 
стрічкп прагнуть звернути ува
гу глядачів, особливо молодші, 
до славних бойових традицій 
наших морякіз-підводннків, роз
крити .велич їхнього подвигу b 
роки Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ ПІЙ)- 
тій. Образ командира Олексії: 
Строгова створив актор носкові 
ського театру «Современник*' 
ГІ. Нельяміпов, відомий з тел О* 
фільму «Тіні зникають опівдні»;. 
Роль комісара зіграв популяр
ний актор Д. БанІоиіс. Автор« 
сценарію О. Молдовський!, 
В. Валуцькпй, В. Волчек. '

Приємна зустріч глядачів з 
відомим актором О. Єфремовнч 
відбудеться у фільмі «Здрас
туй і прощавай». Bin ствопнв 
обрав дільничого міліції Бу* 
ропа.

Головну роль пташиниі О. Яр? 
молюк у цій кінострічці зіграла 
молода актриса, випускниця 
московського театрального учи
лища імені Щукіна Л. Зайцева; 
Героїня фільму — краща пташ
ниця колгоспу. Жінка попа мо
лода, пролливз, з сильним ха
рактером, дивиться на все з 
доброю посмішкою, вірить у 
щастя. її чоловік Дмитро, зали
шивши дітей, поїхав до міста 
«за смислом у житті». Л па се
лі в цей час з'явився повнії 
дільничий міліції Буроп. Спо
чатку Олександра жартувала з 
нього, а пізніше зрозуміла, ш.0 
кохає.

Ли гор сценарію В. Мережко, 
Режисер постановник В. Мель
ников. Фільм зпито на кіносту-» 
дії «Леифільм»,

Формуванню характера під
літка присвячена картина «Ко
ли зацвів мигдаль». Автори 
сценарію 3. Арсенішвілі, Л. Го< 
гоберідзе.

...Хлопчик ріс розбещеним» 
безтурботним, гордовитим, його 
завжди рятував-, усюдисущий Є 
спритний батько. Так було, ко
ли син у день СВОГО СІМІІВДЦЯ- 
тилігтя вкраг. чужу автомашину 
і пізніше, коли з його виші за» 
гинув товариш по школі Лсксо*

Що жі Можна, мабуть, уник* 
пути покарання, можна житі^ 
далі так, ніби нічого не стало
ся? Можна, — вчить батько. Та. 
як після цього ходити разом я 
друзями по землі, радіти сон
цю, усміхатися, людям, яких ти 
зрадіїв?..

Теорій фільму вірять у май
бутнє цього підлітка, в те, що 
він спроможний зробити чесний, 
І вирішальний крок, зберегти: 
свою гідність, право бутщ 
справжньою людиною. Викона
вець ролі Зурн — 3. Кігішідзе, 
Фільм поставлено на студіГ 
«ГрузІя-ФІльм».

Автор сценарію І режисер по*; 
становник В. Акимов зняв кіно
картину «Нам ніколи чекати». 
В пій розповідається про далекі 
тридцяті роки колективізації- 
Фільм поставлено нз студії 
«Мосфільм».

Глядачів області чекають зу
стрічі з Фільмами зарубіжних 
кіностудій.

«Текумзе» — кінострічко ав
торів з ІІДР Рольфа Ремера, 
Вольфганга Ебслінга розповідав 
про боротьб\’ індійських пле
мен вл своє визволення. Вожді» 
племені шапаиік Текумзе очо
лює цю боротьбу. Мого роль' 
виконує Гпйко Митпч.

Кінокартина «Фслікс І Отілія*. 
(Румунія) — родинна хроніка»1 
Вона розкріипае гнилість аристо
кратії, яка сходить з Історичної 
арени. В центрі сюжету — ко
хання юнака-студеита і красуні; 
що виховується в родині бага
того родича.

Фільм «Камінь у роті» онроб» 
пицгва кіностудії «Чіне-200»’ 
(Італія) проводить думку, що 
капіталістичне суспільство г.жо 
не спроможне справитись з ма
фією — хворобою, HKV воно по* 
родило.

Приступили до змагань на водних до
ріжках з Зазаллі, Олаксандрії.

Але проблема асе ж залишається нз 
вирішеною, в Кіровограді, наприклад, 
сотні комсомольців, які склали більшість 
норматиаіа, чекають черги, поки їх по
кличуть на водну станцію ДСТ «Спар
так». Міський спорткомітег звернувся до 
керівників підприємств допомогти з бу
дівництві нових водних секторів для пла
вання. Всі обіцяють, але, коли справа до
ходить до практичних дій, обіцяне забу
вають. Голові слорткомітету О. Березану 
довелось тиждень бігати і впрошувати 
майстрів, щоб зварити трубу. А з місько

му комітеті
комсомолу ста
ли осторонь
неаиріщ. е н о ї 
проблеми. Тут 
це можуть ска
зати, 
точно 
мольців 
склали 
фізичної та вій
ськово - техніч
ної підготовки, 

В Долинській 
районній раді 

«Колос» 
поцікави- 
як вико- 

заа- 
дання, накреслені планом спортивної 
трирічки. Голоза райради В. Хміль на
віть не знає про такі накреслення. Зга
дав про стадіон, тир. Про водні станції 
змозчаа. Аж після паузи додав:

—• Здається, вони будуть на цукроза
воді і в колгоспі імені Карла Маркса.

Тимчасом в сільських колективах фіз
культури Долпнського району більшість 
молоді ще й не приступала до здачі 
нормативів з плааання.

Є можливість збудувати водні спортив
ні споруди у Вільшанці, Новоархангель- 
ську, Головзнівську. Але тут не займаю
ться справою ні комітети комсомолу, ні 
фізкультурні активісти. І тепер ми знову 
констатуємо невтішний факт: весь комп
лекс нормативів молодь скласти не має 
можливості, водних баз в області можна 
порахувати на пальцях.

А рішення приймали всюди. От тільки 
до нині чітко не визначили: кому адре
сувати конкретне доручення і приступи
ти до будівництва баз.

М. ШЕВЧУК.

• ВОДНІ СПОРТИВНІ БАЗИ 
БУДУЮТЬСЯ ПОВІЛЬНИМИ 
ТЕМПАМИ

• КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ — 
ОСТОРОНЬ ВАЖЛИВОЇ СПРАВИ

скільки
комсо- 

ужа 
залік з

ДСТ 
ми 
лись, 
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 28 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. «ДактарІ». Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. (США). 17 се
рія. « Повернення Кларенса». 
(М). 10.30 — Для школярів. 
«Творчість юних». (ЛІ). 11.00 
— Інформаційна програма. До 
візиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. До 
візиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Францію. (М). 12.00 — Кольо
рове телебачення. Концерт 
Державного ансамблю танцю 
Білоруської PCP. (М). 12.50 — 
«Мамина школа». (ЛІ). 15.40

— Концерт симфонічної музи
ки. (Сімферополь). 16.20 —
«Шовкова косиця». (Ужго
род). 17.00 — «Вам, трудівни
ки ланів». Концерт художньої 
самодіяльності Черкащини. 
(К). 18.00 — Новини. (ЛІ).
1.8.10 — Літературні бесіди. 
(М). 19.00 — «Запам’ятай піс
ню про Москву». (ЛІ). 19.20 — 
Кольорове телебачення. «Тіні 
зникають 'опівдні». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. З серія. (М). 20.30 —
Програма «Час». До візиту 
Сов. Л. І. Брежнєва у Сполу
чені Штати Америки. До ві
зиту топ. Л. І. Брежнєва у 
Францію. (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. А. Гладков 
«До нових зустрічей». Теле
спектакль. (ЛІ). 23.05 — На
міжзональному шаховому тур
нірі. (Ленінград). 23.20 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Багатосерій
ний телевізійний художній

фільм «ДактарІ». 17 серія. 
«Повернення Кларенса». (М).
10.30 — Для школярів. «Твор
чість юних». (ЛІ). 11.00—Ін
формаційна програма. До візи
ту тов. Л. І. Брежнєва у США. 
До візиту тов. Л. І. Брежнєва 
у Францію. (М). 18.00 - Ноіш- 
нн. (М). 18.10 - «На теплій 
землі». Телефільм. (К). 18.30

— Чемпіонат України з лег
кої атлетики. (К). 19.30 —
Концерт. (К). 20.00 — «Справа 
хліборобської честі». (Львів). 
20.15 — «На. добраніч, дітц!». 
(К). 20.30 — Програма «Час». 
До візиту тов. Л. І. Брежнєва 
у С.ША. До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва у Францію. (М).
21.30 — «Прерія». Художній 
фільм. (К). 23.05 — інформа
ційний огляд». «На ланах 
республіки». (К). 23.10 — Ве
чірні новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ. 29 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.50 - 
Реклама. Оголошення. (Кіро
воград). 15.00 — «Шантаж».

Телевізійний художній фільм. 
(Кіровоград). 10.00 — Д. Фон- 
візін. «Недорослі,». Вистава 
театру юного глядача. (Дні
пропетровськ). 18.00 — Нови
ни. (ЛІ). 18.10 — «Наука сьо
годні». (ЛІ). 18.40 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. «В 
ляльковому магазині». (ЛІ). 
10.00 — «Світ соціалізму».
(М). 19.30 — Заключний кон
церт фестивалю мистецтв «Бі
лі ночі». (Ленінград). 21.00 — 
Програма «Час*. (М). 21.30 — 
Продовження’ заключного кон
церту фестивалю мистецтв. 
«Білі ночі». (Ленінград). 22.45 
— Кольорове телебачення. Ку
бок СРСР по академічній 
греблі, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «В ім’я на
роду». (К). 20.00 — «У світі 
музики». Інструментальний 
концерт. (Харків). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —

Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Кінокомедія «Приходьте зав
тра». (К).

СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (ЛІ). 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (ЛІ). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(Ленінград). 10.15 — Для
школярів. Телевізійний клуб 
«Шукачі». (ЛІ). 11.00 — «Ек
ран збирає друзів». (ЛІ). 11.45
— Актуальні проблеми науки
і культури. «Людина, Земля, 
Всесвіт». 13.00 — «Наш наф
товий, робітничий" Сзмотлор*. 
Виступ письменника К.. Лагу
нова. (ЛІ). 13.05 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (ЛІ). 13.45 — «Здо
ров'я». (Л1). ; 14.15 — «Кіно
стрічки минулих років». «Об- 
ломок імперії». Художній 
фільм. (ЛІ). 15.45 — «Пошук». 
(ЛІ). 16.30 — «Мувичні зустрі
чі». Пісні А. ііовнкова. (ЛІ).

17.00 — «Очевидне — иеймо« 
вірне». (ЛІ) 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — Кольорове теле
бачення. «Ваша думка,». (ЛІ). 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР (Лутбо- 
ла. ЦСКА — «Зоря» '(Воро
шиловград). II тайм. (ЛІ). 
19.50 — Спектакль. (ЛІ). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Продовження спектак
лю. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.15-» 
«Екран молодих». (Присвячує
ться почесній професії Сіль
ських механізаторів). (К). 
10.15 — «Свято танцю». Фінал 
конкурсу бальних ланців. (До
нецьк). 17.30 — «Ви вам писа
ли». (К). 18.30 — «Київська
панорама», (К). 19.30 — Ви
става Малого театру СРСР« 
(К). 22.00 — Інформаційний 
огляд «На ланах республіки». 
(К). 22.05 — Програма «Час». 
(ЛІ). (Відсозапис). 22.35 — Ко
льорове телебачення. «Вечірні 
зустрічі». (К).

ЮДИ ПІТИ вчитися?
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

по підготовці кваліфікованих робітників 
з середньою освітою

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів 
НА 1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з таких спеціальностей:
токарі, слюсарі-ремонтники, слюсарі-інсгрумен- 

тальники по виготовленню і ремонту штампів, при
стосувань та прес-форм, слюсарі-сантехніки. Прий
маються особи чоловічої статі (на спеціальність то
каря і дівчата), віком 15 років, з освітою за 8 кла
сів, строк навчання 3 роки.

Формувальники машинного формування, слюсарі 
механоскладальних робіт. Приймаються на спеціаль
ність «формувальники» лише юнаки віком 17,5 ро
ків з освітою 8—10 класів, строк навчання 1 рік. На 
спеціальність «слюсарі» юнаки та дівчата віком 15 
років з освітою за 8—10 класів, строк навчання 1 
рік.

Усі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
• обмундируванням і спецодягом, а формувальникам 

і слюсарям-сантехнікам надається обладнаний гур
тожиток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти від зарплати під час виробничої практики.

Після закінчення училища усім випускникам вида
ється диплом про закінчену середню освіту і при
своєння розряду, а учням, що навчаються рік, — 
атестат по спеціальності з присвоєним розрядом. 
Ті, хто закінчив училище з відзнакою, мають право 
на вступ до вузу поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1973 року.
Вступники повинні подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характе
ристику зі школи, свідоцтво про народження, а 16- 
річним — паспорт, довідку з місця проживання, ав
тобіографію, довідку про склад сім’ї, шість фото
карток розміром 3X4 см.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №Д0
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості з таких спеціальностей:

апаратник варіння цукру — слюсар, центрифугаль
ний, сатураторник-штукатур-маляр, оператор фільт
рів — штукатур-маляр, випарювальник-муляр, брига
дир вапняно-випалквальної печі — муляр, набнрач 
дифузійних ножів — електрогазозварник, оператор ди
фузії — електрогазозварник, електромонтер, слюсар 
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, 
набнрач дифузійних ножів — токар по металу, опе
ратор дифузії — токар по металу, центрифугуваль- 
ник-столяр, апаратник варіння цукру — столяр.

Учні, які закінчать училище, будуть направлені на 
роботу на цукрові заводи.

Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років, що 
закінчили 8, 9 і 10 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом пі оцінках, які вказані в документах про 
освіту. До групи електрогазозварників та електро
монтерів приймають віком від 16 років.

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу
ванням, одягом, білизною, взуттям тощо, вони одер-

жують одну третину заробітку и період практики.
Гуртожитком в першу чергу забезпечують сиріт і 

дітей інвалідів Вітчизняної війни і праці.
Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
До заяви про вступ до училища із зазначенням 

обраної спеціальності вступники додають: свідоцтво 
про народження або паспорт, документ про освіту, 
характеристику зі школи або з місця роботи, довідку 
про стан здоров’я (форма № 286), довідку з-місця 
проживання із зазначенням складу сім'ї, автобіогра
фію і шість фотокарток (3X4 см).

Заяви приймаються до 10 серпня.
Всі вступники проходять співбесіду з членами 

приймальної комісії. На співбесіди з’являтися в стро
ки, зазначені у виклику або вказані особисто ори 
подачі документів.

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., ІІовомирго- 

родський район, с. Капітанівка.
ДИРЕКЦІЯ. J

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефони 2-36-73, 2-37-50,

ДИРЕКЦІЯ.

НОВЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Ка 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 конструкцій-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, віком 
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 
в розмірі 17 карбованців на місяць. Групи, укомплек
товані з десятикласників, навчаються за скороченими 
програмами і одержують стипендію а розмірі ЗО 
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, вул. Нагорна. 

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

ДИРЕКЦІЯ.

ЕЕ

? АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Газета
І 9 у вівюрс

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

і виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарпя їм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 3 ..
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 

НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для про
мислових підприємств, вугільних шахт і розрізів міс
та й області з числа юнаків І дівчат, що мають се
редню освіту, а також молодь, яка відслужила в ла
вах Радянської Армії зі строком навчання 1—1,5 ро
ку і освітою 8—9 класів віком з 15 років зі строком 
навчання 2 роки.

Прийом проводиться па такі спеціальності:
З середньою освітою:
токарі — 1 рік; електрослюсарі шахти — 1,5 року; 

слюсарі по виготовленню металовиробів радіо і те
левізійної апаратури — 1,5 року; слюсарі-іиструмси- 
тальникн — 1,5 року; прохідники вугільних шахт — 
1 рік; автослюсарі — 1 рік; продавці промислових і 
продовольчих товарів — 1 рік.

З освітою 8—9 класів. (Строк навчання 2 роки): 
електромонтери по ремонту і монтажу промислово

го електрообладнання; слюсарі - монтажники; авто
слюсарі; слюсарі-інструментальникн; токарі.

В училищі є добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети, лабораторії, база для занять у гуртках ху>- 
дожньсї самодіяльності, технічної творчості, спортив
ні секції.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 23—51 
карбованці на місяць, іногородні гуртожитко?^. в 
училищі працює їдальня. Крім стипендії на практиці 
одержують 33 проценти під заробленої суми.

Училище має базопу вечірню школу, де учні можуть одер
жати середню освіту. Учні, які мають середню освіту, можуть 
продовжити навчання па вечірньому відділенні індустріаль
ного технікуму і філіалі Дніпропетровського гірничого Ін
ституту в м. Олександрії. Той, хто закінчив училище на 
«відмінно» має право вступу у вищий заклад нова конкур
сом.

До заяви на ім'я директора училища слід додати; 
атестат, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця проживання, характеристику 
зі школи, п’ять фотокарток (розміром 3X4 см), ме
дичну довідку.

Прийом гаяв в училище проводиться з 1 березня 
1973 р. Приймальна комісія по відбору працює з 23 по 
28 серпня.

Початок занять з 1-го вересня 1973 року.

Адреса: 317921, м. Олександрія, пл. Кірова, 18. 
ТУ № 3. Телефон 37-4 03.
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