
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
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Комсомо.тка Галина Ковачсвнч після закінчення Трспів- 
єької середньої школи Знам’янського району вирішила пра
цювати иа виробництві. Зараз вона — шліфувальниця на Кі
ровоградському заводі тракторних гідроагрегатів. Змінні 
завдання Галина псрсвіїковуЕ, а якість роботи — завжди 
підмінна.

На фото: Галина КОВАЧЕВИЧ.

Фото А- БУДУЛЛТЬЄВЛ.

Метал — мартенам

ВСІ НА СУБОТНИК!
МЕТАЛУРГИ БАТЬКІВЩИНИ У ТРЕТЬОМУ, 

ВИРІШАЛЬНОМУ РОЦІ П'ЯТИРІЧКИ ВЗЯЛИ 
ВИСОКІ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВИ
РОБНИЦТВО СТАЛІ ПОВИННО ЗБІЛЬШИТИСЯ 
ДО 130,2 МІЛЬЙОНА ТОНН, ВИПУСК ГОТОВОГО 
ПРОКАТУ - ДО 91,5 МІЛЬЙОНА ТОНН.

Щоб вирішити це відповідальне завдання, необ
хідно безперебійно постачати металургійним заво
дам металобрухт. Для надання допомоги металургам 
Кіровоградський обком комсомолу з 8 вересня по 
7 листопада проводить обласний ударний комсо
мольсько-молодіжний двомісячник по збору лому 
чорних металів. Присвячений двомісячник 55-річчю 
Ленінського комсомолу, в ньому візьмуть участь ти
сячі молодих виробничників, трудівників ферм і ла
нів, школярів.

За рішенням бюро обкому комсомолу 22 вересня, 
в суботу, оголошено ударний комсомольсько-моло
діжний суботник по збору лому чорних металів.

Юнаки і дівчата Кіровоград- 
іцніен! труд —» третьо-
му, вирішальному! Bei — на 
КОМСОМОЛЬСЬКО» МОЛОДІЖНИЙ 
суботник!

П’ЯТЬ ДНІВ ГОСТЮВА. 
ЛА НА КІРОВОГРАДЩШП 
ГРУПА МОЛОДІ З ТОЛБУ. 
ХІНСЬКОГО ОКРУГУ НА- 
ГОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
Болгарії,

ЗА ЦЕЙ ЧАС ВОНА ПО» 
БУВАЛА НА ЗАВОДІ «ЧЕР. 
ВОНА ЗІРКА». ЗУСТРІЛА. 
СЯ з КУРСАНТАМИ ЛЬОТ. 
110 . ШТУРМАНСЬКОГО 
УЧИЛИЩА, ВІДВІДАЛА 
МУЗЕЙ,

НА ФОТО: БОЛГАРСЬКІ 
ДРУЗІ ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ 9 
ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ,

«ото А. БУДУЛЛТЬЄВА,

Рік видання XIV 
№ J12 (1748|

вограпського ОБКОМУ ЛКСНУ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 8 1939 РОКУ.
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ВІД’ЇЗД ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА

Цімя 2 <о&-

В БОЛГАРІЮ
18 вересня з Москви у Софію на за

прошення ЦК Болгарської комуністич
ної партії з дружнім візитом відбув Ге-

перальпнй секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв.

ДО нових 
ЗУСТРІЧЕЙ,

(ТАРС). ДРУГАРі!
ПРИБУТТЯ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
В с©®ш

СОФІЯ. 18 вересня сюди иа запро
шення Центрального Комітету Болгар
ської комуністичної партії з дружнім

візитом прибув Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Я. J. Брежнев,

(ТАРф.

ВРУЧЕННЯ ТОВАРИШЕВІ 
А. І. БРЕЖНЄВУ 

ВИСОКОЇ НАГОРОДИ
СОФІЯ. (ТАРС). 18 ве

ресня тут відбулося вру
чення Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС това
ришеві Л. І. Брежнєву Зо
лотої зірки Героя Народ
ної Республіки Болгарії і 
ордена Георгія Днмнтро- 
ва. Звання Героя Народ
ної Республіки Болгарії 
Л. І. Брежнєв удостоєний 
за виняткові заслуги в роз
витку, зміцненні і поглиб
ленні болгаро-радя.чської 
дружби і будівництві со
ціалізму в Народній Рес
публіці Болгарії, за ак
тивну участь у розгромі 
гітлерівського фашизму і 
визволенні народів, за осо
бистий вклад у розробку і 
здійснення ленінської ге- 
неральної лінії Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу по будівництву ко

мунізму і мирної політики 
Радянської держави, за 
невтомну діяльність по 
згуртуванню соціалістич
ної співдружності, рядів 
міжнародного комуністич
ного і робітничого руху 
та національно • внзволь-
ної боротьби по зміцнен
ню загального миру, спів
робітництва і дружби між 
народам» в ім'я торжест
ва ідей маркечзму-лені- 
нізму.

На урочистій церемонії 
були присутні перший сек
ретар ЦК БКП, Голова 
Державної Рад» НРБ 
Т. Жнвков, член Політбю-
ро ЦК БКП, Голова Ради 
Міністрів НРБ С. Тодо
ров, інші партійні і дер
жавні діячі Болгарії, осо
би, які супроводять Л. І. 
Брежнєва.

При врученні високої 
нагороди Л. І. Брежнєву 
промову проголосив
Т. Жнвков.

З промовою - відповід
дю виступив тепло зустрі
нутий присутніми Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв.

У залі гримлять бурхли
ві, довго не стихаючі оп
лески. Присутні палко по
здоровляють Л. І. Бреж,-
нєва з високою нагоро
дою.

Урочиста церемонія вру
чення Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС това-
рншеві Л. І. Брежнєву ви
соких відзнак НРБ вили
лася в хвилюючу демон
страцію непорушної дру
жби Радянського Союзу і 
Народної Республіки Бол
гарії, КПРС і БКП, двох 
братніх народів.

Від дідів-прадідів маємо 
добру традицію; зустрічати 
друзів хлібом-сіллю, щира 
радіти їхнім здобуткам, но 
криючись розповідати про 
свій досвід, дарувати тепло 
посмішок, сердечність ві
тань. Саме так приймала 
гостинна Кіровсградщина 
болгарських друзів.

«Молодий комунар» до
сить широко розповів про 
засідання інтернаціонально
го клубу молодих механіза
торів Кіроеоградщини і 
Толбухінського округу, яко 
проходило в атмосфері ді
ловитості, відвертості, неви
мушеності. Подібних зустрі
чей за час перебування 
болгарських друзів у нашій 
області було немало.

Про успіхи е організації 
руху «Жодного відстаючого 
поруч» йшла мова а коміте
ті комсомолу заводу «Чер
вона зірка». Тут чимало 
кадрових робітників взяло 
шефство над відстаючими 
молодими робітниками. Ве
ни допомагають їм в ово
лодінні професійною май
стерністю, добиваються то
го, щоб кожен виконував 
норми виробітку, свідомо 
ставився до праці, . брев 
активну участь у громад
ському житті. Послідовна, 
цілеспрямована робота зав
кому комсомолу в цьому 
напрямку дас непогані на
слідки. А скільки корисних 
розмов відбулося безпосе
редньо у цехах, біля вер
статів!

Давня дружба єднає на
уковців Кіровоградської об
ласної сільськогосподарської 
дослідної станції з Добруд- 
камським інститутом пше
ниці. Хороший урожай пше
ниці, кукурудзи, соняшника^ 
сої зібрано цієї осені а 
дослідних ділянок. Уважно 
слухали гості повідомлення 
наукових працівників стан
ції про нове у збільшенні 
урожаїв даних культур.

Обмін досвідом щодо 
підвищення продуктивності 
праці, передовими метода- 
ми у боротьбі за збільшен
ня народногосподарської 
продукції — про це йшла 
мова під час перебування 
гостей в колгоспі «Дружба» 
Нсвоукраїнського району, 
на Морозіеському вугле
розрізі, у бригадах двічі 
Героя Соціалістично» Праці 
О. В. Гіталова та Героя Со
ціалістичної Праці В. І. Мо
торного, комсомольсько- 
молодіжній тракторній бри
гаді колгоспу імені Ульянс- 
еа Ульяновського району.

Напередодні від'їзду бол
гарські друзі зустрілися з 
першим секретарем обко
му Компартії України 
М. М. Кобильчаком.

17 вересня група моло
ді Толбухінського округу 
від’їздила додому. — До 
нових зустрічей, дорогі 
друзі, — неслося вслід. А 
їх попереду немало.
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„вЕ&РШІЙ
ТРИТИСЯЧНИМ
КІРШРШЦНМГ
НЕБО чисте, блакитне. Сонце 

щедро посилає з високості 
тепле проміння. Але воно вже 
гріє не по-літньому. Відчуває
ться осіння прохолода. В саду 
полум’яніють яблука, груші. 
Десь здалеку долинає гусине 
гелготання.

Йдуть двоє селом. Молоді, 
усміхнені. Про щось гаряче 
розмовляють, згадують той 
далекий, схожий на сьогодніш
ній, день.

— А пам’ятаєш: малими бі
гали цією стежкою до матері 
на ферму?

— А вона нам доручала 
доїти «Рябуху». Найсмирнішу.

— А пам’ятаєш?..
Згадують своє дитинство, 

юність. Пройшли вони тут, у 
Голованівську. В обох біогра
фії зовсім короткі і дуже схо
жі. Прийшли після школи на 
молочнотоварну ферму, обом 
сподобалась професія доярки. 
І обидві... Але про це потім.

Спершу прийшла о колектив 
тваринників Валентина, старша 
Із сім'ї Сабодашів. Вона взя
лась доглядати материну групу 
корів.

— Що ж, дочко, передаю 
Тобі естафету, любиш ти цю 
роботу, не підведеш.

І Валентина не підвела. За
рекомендувала себе старан-

ною дояркою. Стали в пригоді 
настанови матері, досвідчених 
доярок Ксенії Запорохи, Віри 
Саламанової, Євгенії Рудої. Не 
цуралася, розпитувала у них 
все до дрібниць.

1970 рік. Валентина Паро- 
хонько зайняла друге місце у 
змаганні по фермі і по кол
госпу, надоївши від кожної ко
рови по 3400 кілограмів моло
ка, при зобов'язанні 3000. А в 
1972 році вона вже вийшла на 
перше місце по колгоспу, 
одержавши по 3636 кілограмів 
молока від кожної корови, при 
зобов'язанні 3300 кілограмів. 
Так пішла сходинками вгору. 
На третій, вирішальний рік 

п’ятирічки В. Парохонько дала 
слово надоїти по 3500 кілогра
мів молока від корови. З пер
ших місяців вона вела перед у 
змаганні серед доярок кол
госпу, району. За вісім місяців 
одержала від кожної корови 
по 3018 кілограмів молока і 
однією з перших серед моло
дих доярок Кіровоградщини 
подолала тритисячний рубіж 
ще в серпні..

Менша сестра, Люба, навча
лася майстерності доїння у Ва
лентини. 1 скоро стала поряд 
сестри в шерензі передовиків. 
У перший же рік надоїла від 
кожної корови по 3180 кіло
грамів молока, на другий — 
3410. А ось у цьому році взяла 
зобов'язання —- 3500 кілогра-

мів. За вісім місяців уже на
доїла по 2825. Вона теж, як і 
Валентина, бере приціл на чо
тири тисячі.

Ось такі вони, сестри-дояр- 
ки: неспокійні, завзяті до ро
боти. Своїм особистим прикла
дом запалюють на ударну пра
цю інших. Найчастіше вони ви
борюють перехідний червоний 
вимпел комітету комсомолу, 
господарства.

Слід додати, що комсомол
ки сестри Валентина Парохонь
ко І Любов Лівітчук (змінили 
дівоче прізвище Сабодаш) за 
високі показники у Всесоюзно
му соціалістичному змаганні 
тваринників — за четвертий 
квартал минулого року і пер- 

. ше півріччя цього року — від
значені Грамотами райкому 
КП України та райвиконкому, 
грошовими преміями.

У тому, що колектив молоч
нотоварної ферми №1, де во
ни трудяться, виборов перше 
місце по району за вказаний 
період і нагороджений пере
хідним червоним вимпелом 
«Передовій фермі району» та 
грошовою премією — і їхня 
немала частка старання. За
раз колектив йде попереду, 
правофланговими в ньому — 
дві молоді доярки Валентина 
Парохонько і Любов Лівітчук. 
Валентина не без підстав роз
раховує стати володарем при
зу «Першій тритисячниці Кіро
воградщини» вже нинішнього 
року, адже у щомісячних спис
ках переможців конкурсу її 
прізвище весь час у першій 
п'ятірці.

- О. ДОВГИЙ.
Колгосп імені Ульянова 
Голованівського району.

ІІМІфМ- 
»дари» працю 
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ДІВЧАТА 
В ЧЕРВОНИХ

Державний знак якості — продукції швейників

На вашу 
книжкову полицю

Магазини передплат« 
них видань міст Кірово
града, Олександрії, Світ- 
ловодська, Знам’янки та 
робітничих селищ Панта- 
ївки і Димитрового про
понують чергові томи 
літератури. Це, зокрема, 
В. І. Ленін, повне зібран
ня творів, т. 21; Ф. До« 
стоєвський, повне зібран
ня творів т. 6 Л. Тол- 
стой, твори, т. 4; А. Коп- 
тяєва, твори, т. 3; Л. Со- 
болсв, твори, т. 4; Шо« 
лом АлейхеМ, твори, 
т. 5; М. Стельмах, твори, 
т. 4; С. Руданський, тво
ри, т. 3; К. Гамсихурдіа, 
твори, т. 1; К. Федін, 
твори, т. 10; А. Малишко, 
твори, т. 4; Н. Забіла, 
твори, т. 4; П. Панч, тво
ри, т. 4; Велика Радян
ська Енциклопедія, т. 12;

Р. КОЖУХАР, 
завідуюча магазином 
№ 1, «Передплатні 
видання» м. Кірово
града.

У кіровоградській бібліотеці імені П. Морозова завжди людно: чита- 
ЇІ вибирають книги, діляться враженнями, слухають розповіді завідую- 

ої Тамари Шалабіної про новинки у світі книжок.
На фото: ТАМАРА ШАЛАБІНА знайомить семикласників з ви

ставкою книг на тему «Учням про вибір професії».

Біля них завжди велелюдно. Чи 
то на виставках, де експонуються 
товари Кіровоградської швейної 
фабрики, чи в магазинах, де вони 
продаються, І то ке дивно — кож
на з цих речей може зробити сво
їх обраниць ще чарівнішими і при
вабливішими. Недарма їм присво
єно Державний знак якості.

— Убрання дійсно хороші, — по
годжується старший товарознавець 
фірМеного магазину № 2 «Жіно
чий одяг» міста Кіровограда Л. К. 
Ігнатова, вказуючи на барвисті ря
ди жіночих пальт. — Особливо ці 
високоякісні моделі одягу: K-S1, 
К-122, К-136. Побільше б таких ви
робів на прилавки і найвибаглвві* 
ші смаки покупців були б задово
лені.

ОТЖЕ, проблема традиційна — 
«побільше високоякісного одя

гу». Розмову, почату в магазині, 
ми продовжуємо з тими, від кого 
безпосередньо залежить її вирі
шення — з працівниками Кірово
градської швейної фабрики.

Навколо шумує цех. Звична кар
тина виробництва: довгі шеренги 
верстатів, барвиста мозаїка тка
нин, зосереджені обличчя швей. І 
секретар парткому фабрики Алла 
Іванівна Полюхович починає свою 
розповідь про вироби, яким при
своєно Державний знак якості.

— Таких моделей одягу — сім. 
П’ять із них удостоєні та кой честі 
навесні цього року. Відзнака покла
дає особливу відповідальність па 
наших трудівниць, зусилля яких 
спрямовані на те, щоб підтримати 
високу марку продукції і водночас 
добитися присвоєння «Знака» ін
шим виробам.

На фабриці працює чимало мо
лоді. У поході за якість членам 
ВЛКСМ відводиться особлива 
роль. Одне з головних завдань мо
лоді досконало оволодіти своєю 
спеціальністю, сягнути рівня май
стерності передових робітників. 
Цьому сприяють виробничо-техніч
ні курси, створені при фабриці. 
Звідти, з навчальних класів, почи
нається боротьба за якість, за ко
муністичне ставлення до праці.

Але молоді виробничники не задоволь
няються лише другорядною роллю учнів. 
На багатьох дільницях вони задають тон 
у роботі і громадському житті. Ось і 
нині вони активно включилися у фаб
рично-заводський огляд якості продукції 
І підвищення культури виробництва.

Секретар комсомольської орга
нізації цеху № 5 Надія Хорошен- 
ко розповідає:

— Наш колектив випускає зимо
ві та демісезонні пальта, які від
значені Державшім знаком якості. 
Підтримувати марку цих виробів
'___________ ' ________________

вважаємо своїм найголовнішим 
обов'язком. Включившись в огляд, 
ми боремося за те, щоб успішно 
виконати план по сортності про
дукції, здавати вироби тільки з 
першого пред’явлення, не мати 
рекламацій, забезпечити високий 
рівень культури та промислової 
санітарії в цеху.

Щоб успішно досягти поставле
ної мети, виробничники запровади
ли суворий контроль за якістю про
дукції. Передусім застосували до 
конвейерного методу виробництва 
чіткий самоконтроль. Помітила, 
скажімо, прасувальниця*, поперед
ня операція виконана невірно — 
одразу ж повертає продукцію на
зад, на доробку. Якщо брак усе ж 
трапляється, причини появи його 
гостро й принципово обговорюють
ся на засіданні цехового комітету.

ЯКІСТЬ продукції — один з го
ловних критеріїв при підбит

ті підсумків соціалістичного 
змагання, виявленні кращого ви
робничника за професією, це — 
традиційна тема розмов на цехо
вих комсомольських п’ятихвилин
ках, засіданнях комсомольського 
бюро. Питанням якості приділяють 
пильну увагу «Комсомольський 
прожектор», комісія по здійсненню 
права контролю над діяльністю ад
міністрації цеху, до якої входять 
також молоді виробничники.

Справді, з бракоробів на фабри
ці спитати вміють. А як стимулю
ється праця кращих робітників, 
тих, хто поліпшує якість продук
ції?

— Ось пай найперший приклад, — вка
зує комсорг на цех. — Погляньте, скіль
ки дівчат одягла сьогодні червоні хусти
ни. Валентина Луньова, Галина Сергее
ва, Ніна Гаврилова... Всіх но злічити. І 
то не повів моди. Такі хустини вручаю
ться тільки швеям, котрі працюють без 
браку.

Традиційними на підприємстві 
стали вечори трудової слави, на 
яких кращі виробничники одержу
ють цінні подарунки, почесні фо
тографії, дипломи, грамоти. Ком
сомольці працюють добре, відзна
чати є кого, є ким і гордитися, 
приміром, молодою швеею Ніною 
Гавриловою, котра працює уже в 
рахунок травня, її колегою Таєю 
Глушенко, яка працює в рахунок 
березня наступного року. На них 
рівняється решта молоді.

Усіх зусиль докладають комсо
мольці і молодь швейної фабрики, 
щоб виробити якомога більше кра
сивого, елегантного одягу, пораду
вати людей творінням своїх рук.

О. ЖУРБА.
Кіровоградська швейна фабрика.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

РОЗКРИЛИ 
СТОРІНКИ 
ЖУРНАЛУ

У районній бібліотеці 
для дорослих міста Но- 
воукраїнки зроблено 
чимало по пропаганді 
провідних документів 
сучасності. Зокрема, 
тут обладнано виставку 
літератури «Мир кро
кує планетою». До неї 
увійшли матеріали XXIV 
з'їзду КПРС, постанова 
квітневого (1973 р.)
Пленуму нашої партії, 
розповіді про візити 
миру Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва до ФРН, 
США і Франції.

Тут також проведено 
усний журнал «За мир 
І безпеку народів».

Активними учасника- 
Тли усного журналу 
стали читачі В. І. Бон
даренко, Л. Ходаків- 
ська, О. Левицька,

М. БРИНЗОВА, 
завідуюча читаль

ним залом,

*7 МІСЯЦІВ ми користує- 
» ■ мось послугами цього 

магазину. З почуттям сер
дечної подяки відзначає
мо, що колектив виконує 
свої завдання відмінно. 
Продавці ввічливі та ува
жні. Покупців обслугову
ють культурно. В. Шаро
ва, О. Бойко, С. Мель
ник». Цей відгук — один 
з багатьох, занесених до 
книги «Скарг і пропози
цій».

Ще й року немає, як на 
житловому масиві «Чсре- 
мушки» ■ з’явився магазин 
№ 43 Кіровоградського
міськхарчоторгу № І.Але 
жителі вже звикли бачити 
за прилавком привітних 
продавців, продавців-кон- 
сультантів, касирів.

Приваблює в магазині 
Не лише культура обслу
говування, а й великий

асортимент товарів, хоро
ша Інформація про них, 
викладка, гарно оформ
лені вітрини, тощо.

Вса це позначається на 
процентах виконання пла
ну. Так, за перший квар
тал він виконаний на 122,5 
процента, за другий — на 
101,8. У серпні, напри
клад, зверх плану реалі
зовано товарів на чотири 
тисячі карбованців. Є всі 
підстави сподіватись, що 
у вересні теж буде значне 
перевиконання. Бо вже за 
перші дні продано това
рів набагато більше, ніж 
передбачено за планом.

У такій ритмічній І зла
годженій роботі колекти
ву магазину велика заслу
га його завідуючого. І 
справді, Надії Сергіївні 
Назаренко досвіду не по
зичати. Після закінчення

технікуму радянської тор
гівлі вона працювала 
старшим продавцем, по
тім заступником завідую
чого магазином № 12, А 
тут вона працює на поса

№ 43, яким завідує Надія 
Сергіївна, —- своєрідний, 
із 52 чоловік, які тут пра
цюють, — 43 комсомоль
ці.

У цього колективу вели

Як вас обслуговують?

СОРОК ТРЕТІЙ—
МОЛОДІЖНИЙ
ді керівника торгового 
підприємства.

Н. С. Назаренко в місьх- 
харчоторзі № 1 знають не 
тільки як досвідченого ор
ганізатора, а й як дбайли
вого вихователя молоді. 
Адже колектив магазину

кі плани, прагнення. Най
перше — тут все робить
ся для того, щоб викона
ти зобов’язання. Тобто, 
виконати річний план до 
28 грудня ц. р. Планують 
Ще створити куточок про
дажі промислових това-

рів, щоб план Тх реаліза
ції складав не менше 20 
процентів до загального 
товарообороту магазину.

Сорок третій існує не
давно. Але досвід його 
роботи вивчали завідуючі 
і продавці магазинів N2 59 
(міськхарчоторг № 1) та 
№№ 12 і 100 (міськхарчо
торг № 2).

Так, тут є чому повчи
тись.

Стоїть у центрі житло
вого масиву «Черемушки» 
магазин № 43. Завітайте 
до нього, і ви побачите 
чуйних, скромних людей, 
для яких головне —• зро
бити все, щоб покупці бу
ли задоволені.

В. СМИРНОВ, 
старшин інспектор 
управління держав
ної інспекції по яко
сті товарів і торгівлі.

Атомна 
електростанція 
під Курськом

На Курській атомній електростанції — Всесо
юзній ударній комсомольській будові — почався 
важливий етап — монтаж устаткування і вузлів 
атомного реактора. Перша черга АЕС матиме 
потужність 2 мільйони кіловат. Курська АЕС бу
дується на території басейну Курської магнітної

аномалії, найбільшого родовища залізної рХ’ди. 
Відповідно до Директив XXIV з’їзду КПРС на 
базі мінеральних ресурсів КМА створюється но* 
вий промисловий комплекс загальносоюзного зна
чення. Курська атомна електростанція забезпе
чить його електроенергією.

(ТАРС).
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І! вересня увійде в історію Чілі і націо- 
нальновизвольного руху Латинської Аме- 
рнки як «чорний вівторок». У цей день 
оскаженіла чілійська реакція підняла вій
ськовий заколот проти законного уряду 
президента Сальвадора Альенде, "який 
прийшов до влади в результаті виборів 
три року тому. На цих виборах перемогла 
коаліція Народної єдності, яка складає
ться з комуністів, соціалістів і представни
ків інших лівих сил. Путчисти вимагали 
відставки Альенде, але він відкинув їх 
ультиматум. У виступі по радіо президент 
сказав: «Я заявляю, що не піду з свого 
поста і ціною свого життя готовий захи
щати владу, яку дали мені трудящі». Піс
ля багатогодинного запеклого бою путчис<і 
ти оволоділи президентським палацом. 
Сальвадора Альенде було вбито. Він заги
нув, як герой, як воїн на своєму бойовому 
посту.

Військова хунта запровадила в країні стан 
облоги, заборонила громадянам з’являтись на 
вулиці, наказавши солдатам стріляти у прохо
жих без попередження. Кордони й аеродроми 
закриті, радіо-телеграфний, телефонний зв’язок 
Чілі з зовнішнім світом перерваний. Хунта роз
горнула жорстокі репресії проти прихильників 
Альенде. Багато членів уряду Народної єдності 
арештовано. Військові і поліцейські патрулі по
люють на комуністів, соціалістів і представників 
інших лівих партій. За уривчастими відомостя
ми, які просочуються з Чілі і передаються іно
земними інформаційними агентствами, там уже 
вбито понад тисячу чоловік.

ТЯЖКА
ГОДИНА
ЧІЛІ

З Чілі надходять й інші повідомлення. 
У столиці Сантьяго чути артилерійську ка
нонаду і гуркіт боїв. У деяких районах 
відбуваються запеклі сутички між війська
ми заколотників і озброєними робітника
ми, які зайняли заводи і фабрики, а та
кож студентами, що забарикадувалися • 
університеті. Промислові околиці перетво
рилися в оплоти опору путчистам. Військо
ва хунта дала наказ військам: «Полонених 
не брати, розстрілювати їх на місці».

Чинячи героїчний опір путчистам, чілійські 
трудяші відстоюють свої завоювання, які стали 
можливими виключно в результаті приходу до 
влади уряду Народної єдності в 1970 році. Саме 
народний уряд відкрив надзвичайно широкі пер
спективи ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ чілійців, особливо для 
молоді. ДІти робітників і селян дістали можли
вість оволодівати знаннями, про що раніше їм 
доводилося тільки мріяти. Юнаки і дівчата взя
ли палку участь у здійсненні сміливих планів 
революційних перетворень, які уряд проводив в 
Інтересах усього народу. Вони працювали на 
будовах, допомагали селянам ділити поміщиць
ку землю і створювати перші кооперативи, буду
вали канали в пустинях і осушували болота. 
Вони допомагали викорчовувати вікові болячки, 
голод, хвороби, неуцтво. Вперше в історії країни 
вони відчули себе справжніми господарями 
своєї батьківщини і вершителями її долі.

Глибокі революційні перетворення, як! 
підривали колишню могутність поміщиць
ко-фінансової олігархії та іноземних мо
нополій у Чілі і зміцнювали позиції тру
дящих, викликали страх і люту злобу 
внутрішньої і зовнішньої реакції. Контрре
волюція зрозуміла, що в цих умовах на 
майбутніх виборах їй нічого сподіватись 
на успіх, тому вона і вирішила скинути за
конний уряд насильницьким шляхом — 
за допомогою заколоту реакційних гене
ралів, або «горил», як їх називають у Ла
тинській Америці.

ЦЯ СЕЛЯНКА ЖИВЕ З ЄДИНОЮ ДИТИНОЮ В ОДНІЙ З ЩОЙНО ЗВІЛЬНЕ
НИХ ВІД ПОРТУГАЛЬСЬКИХ КОЛОНІЗАТОРІВ ОБЛАСТЕЙ МОЗАМБІКУ. ПРОТЕ 
МИНУЛЕ ЗАБУТИ НЕМОЖЛИВО. ВОНО ЖАХЛИВЕ. КОЛОНІАЛЇСТИ ВБИЛИ П 
ЧОЛОВІКА І ДВОХ ДОРОСЛИХ ДІТЕЙ. ЧИМАЛО ДІТЕЙ В СЕЛИЩІ ЗАЛИШИЛИ
СЯ БЕЗ БАТЬКІВ, ЇХНІ СЛЬОЗИ — ЄДИНЕ ПРОКЛЯТТЯ,

фото З ЖУРНАЛУ «НБІ».

З стор. ——....

• ЧІЛІ: ЧОРНА НІЧ НАД КРАЇНОЮ
• ОЛЬСТЕР: ТРАГІЧНІ ПІДСУМКИ 

ЗВИЧАЙНОГО ДНЯ
• АЛЖІР: КОНФЕРЕНЦІЯ ЛІДЕРІВ 

НЕПРИЄДНАНЬ КРАЇН

«НІ!»— ТЕРОРУ 
І НАСИЛЛЮ
У всьому світі зростає хвиля протестів проти 

воєнного путчу в Чілі І масових репресій віднос
но керівників і прибічників Фронту Народної 
єдності.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. 
«Чехословацькі трудя
щі, — пише газета «Ру
де право», — знають 
на власному досвіді, на 
що здатна контррево
люція, і тому у ці важ
кі для чілійців дні, во
ни виражають класову 
солідарність з бороть
бою усіх патріотів Чілі».

УГОРЩИНА. Дер
жавні збори УНР у 
прийнятій заяві відзна
чають, що «весь угор
ський народ з глибо
ким обуренням дізнав
ся про контрреволю
ційний заколот проти 
законного уряду Чілі, 
про численні акції те
рористів проти трудя
щих»,

ФРАНЦІЯ. За закли
ком Французької ко* 
муністичної партії, со
ціалістичної партії, ру
ху лівих радикалів та 
найбільших профспіл
кових об'єднань у 
Франції відбувся за
гальний годинний 
страйк у знак солідар
ності проти кривавих 
репресій, розв’язаних 
військовою хунтою. По 
всій країні зупинились 
підприємства, поїзди.

СІРІЯ. «Комуністи З 
прогресивна громад
ськість Сірії приєдну
ють свій голос до су
ворого осуду терору 5 
насилля, розв’язаних 
реакцією проти трудя
щих Чілі», — говори
ться у заяві ЦК Ком
партії Сірії.

Нинішні події в Чілі ще раз викривають 
брехню і лицемір-тво буржуазії, яка любить 
базікати про «свободу» і «демократію», про 
«переваги» капіталістичного ладу, а якому одна 
партія змінює іншу при владі з допомогою так 
званих «вільних виборів». Насправді буржуазія 
терпить таку «свободу» і «демократію» доти, 
поки вона відповідає їх Інтересам, поки ці пар
тії не зазіхають на їх прибутки та дивіденди. 
Як тільки з'являється загроза її економічному І 
політичному пануванню, буржуазія переступав 
конституцію, закон 1 вдається до насильства. 
Саме це І сталося в Чілі.

Чілійські «горили» діяли явно при під
тримці міжнародних імперіалістичних мо
нополій. Член палати представників^ США 
Харрінгтон сказав, що Вашінгтон відіграв 
чималу роль у заохоченні антиурядового 
заколоту в Чілі. «Ми, — відверто заявив 
він, — використали нашу величезну еко
номічну міць для того, щоб спробувати 
задушити уряд Альенде. Ми сприяли ство
ренню такого хаосу в чілійському суспіль
стві та економіці, який зробив уряд Чілі 
легкою мішенню армії».

Висловлюючи почуття радянських лю
дей, ЦК КПРС рішуче засудив дії реакцій
них сил у Чілі. У ЦЮ тяжку годину для ні
льського народу ЦК КПРС заявляє про 
свою повну солідарність з братньою ко
муністичною, соціалістичною та. іншими 
партіями і з усіма трудящими Чілі, які, 
незважаючи на удари реакції, залишаю
ться вірними справ’ боротьби за незалеж
ність, демократію і соціальний прогрес.

На Чіл! спала чорна ніч. Але навряд чи 
надовго, бо народ, який пізнав свободу, 
вже ніколи не примириться з реакційною 
Диктатурою. Рано чи пізно він скине н. Ц** 
неминуче, як настання світанку після ночі.

А. КОЗЛОВ. (ТАКС).

НАШІ СПІЛЬНІ БАРИКАДИ
Відомий індійський журналіст, головний .редактор що

тижневика «Нью вайв» О. П. САН ГАЛ висловлює свою 
думку про четверту конференцію глав урядів і держав не- 
приєднаних країн в Алжірі,

Помітні зрушення у між
народній обстановці в бік 
розрядки напруженості — 
найголовніші риси умов, в 
яких відбувається конферен
ція в Алжірі лідерів неприєд- 
иаиих країн, на відміну від 
трьох попередніх конферен
цій: у Белграді, Каїрі, Луса
ку. Дехто поспішає з виснов
ком, що зміна ситуації дик
тує перегляд всіх основ по
літики неприєднання. При 
цьому співдружність паро- 
діз, об’єднаних прагненням 
до миру і національного виз
волення, рішучістю покінчи
ти із втручанням старих і но
вих колонізаторів, хочуть пе
ретворити у клуб «малих і 
середніх країн», ворожих

усім без винятку розвинутим 
державам. Безпідставність і 
безглуздість подібної ідеї аб
солютно очевидна.

ДИВІДЕНДИ РОЗРЯД
КИ. Концепція неприєднання, 
якої додержується зараз 
більша половина людства, 
виникла як реакція на холод
ну війну. Ворожість, зведена 
Заходом до норми відносин 
із країнами протилежної со
ціальної системи, рикошетом 
била по «третьому світу». 
Воєнні блоки, колоніальна 
експансія, придушення демо
кратичних рухів рукою з-за 
кордону — таким ввійшов у 
історію цей період. Напере

додні зустрічі в Алжірі пре
м’єр-міністр Індії Індіра Ган- 
ді заявила, що рух нсприєд- 
наних виник у результаті пе
реконання, що війна і підго
товка до війни перешкоджа
ють здійсненню планів по пе
ремаганню бідності і нерів
ності.

Радянська Програми миру, 
яка рішуче впливає сьогодні 
па розвиток політичної об
становки у світі, ’ заперечує 
можливість пової війни і 
створює умови для успішно
го наступу «третього світу» 
на злидні, економічну від
сталість.

Вереснева зустріч в Алжірі мо
же справдити надії народів, лише 
ствердивши традиційне ^п і» імпе
ріалізму. яке’ було і залишається 
фундаментом політики исприєд- 
паніці. Радує, що очікуване від
бувається насправді.

ОРГАНІЧНА ЄДНІСТЬ 
МЕТИ. Необхідно відзначити 
одну надзвичайно важливу 
обставину: чисті горизонти 
міжнародної політики дозво
ляють країнам, що не гіриєд-

пались, особливо добре роз
дивитись, хто їх справжній 
друг.

Історичний досвід минулого і 
сучасного переконує, що справжні 
союзники неприєднання — це Ра
дянський Союз та Інші країни 
соціалістичної співдружності. їх 
об’єднує з «третім світом» орга
нічна єдність зовнішньо-політич
ної мети. Найвище вираження 
цієї єдності я бачу у двосторон
ніх угодах Радянського Союзу з 
країнами, іцо розвиваються, в то
му числі і з Індією.

Ті, хто вишукує протиріччя 
між концепцією неприєднан
ня і договором про мир, 
дружбу і співробітництво з 
СРСР, насправді добивають
ся ізоляції та послаблення 
співдружності країн, що роз
виваються.

ГІі, неприєднання ніколи не 
означало схимництва, відре
чення від друзів. Чим могут
ніший друг, тим надійніші 
паші спільні барикади, нотой 
бік яких спільний ворог — 
імперіалізм.

АПН.
Алжір.

УБИВСТВО ЗВИЧАЙНОГО ДНЯ
Цього ранку поблизу північноірландського курортного 

містечка Ньюрі, за 50 кілометрів від Белфаста, четверо 
озброєних у масках зупинили машину двадцятирічного като
лика Шина Макдонелла. Його наречену Агнес виштовхнули 
з автомобіля, а Шина забрали з собою. Незабаром зреше
чений кулями труп юнака знайшли на околиці містечка.

Кількома годинами пізніше на кордоні Північної Ірландії з Ірланд
ською Республікою чергою з автомата була вбита шістдесятирічна 
жінка. Поліція заявила, що убивство, можливо, трапилось «помилко
во»: ті, хто стріляв по її автомобілю, швидше за все, чекали когось 
іншого.

Ще через кілька годин у Псртдоуні біля входу до невели
кої закусочної злетіла у повітря автомашина, начинена вибу
хівкою. П’ять чоловік з опіками і пораненнями були відправ
лені до госпіталю. Такий результат одного, звичайного дня 
Ольстера. А як позідомис днями з Белфаста кореспондент 
агентства Рейтер, за чотири роки кровопролиття у Північній 
Ірландії загинуло майже 900 чоловік.

Розповідаючи про подібні події, англійська преса, як пра
вило, намагається подати справу так, немов кровопролиття-— 
необхідний результа' релігійної ворожнечі між католицькою 
меншістю Ольстера і протестантами з Англії, які складають 
зараз більшу частину населення цієї автономної провінції. Та 
ця мила серцю англійських буржуазних пропагандистів кар
тина, існує хіба що у їх власній уяві. Насправді ж, протягом 
десятиліть з відома Лондона у Північній Ірландії проводиться 
найвідверітіша дискримінація католицького населення.

І ось, коли протиріччя між владою І безправ'ям, злиднями і багзт. 
ством досяглії найбільшого загострення, коли у Північній Ірландії 
почались кровопролитні сутички, Лондон повністю взяв управління 
провінцією у свої руки. Сюди була направлена сімнадцятитисячна 
армія, танки, бронетранспортери. Були проголошені закони, за якими 
будь-якого «підозрілого» можна на довгі місяці без суду кинути за 
грати або у концтабір. Який же результат цієї «демонстрації сили»?

Як і колись, на вулицях північноірландських міст чути авто
матні черги і вибухи бомб. Як і колись, католицька меншість 
страждає від дискримінації і терору протестантських ультра, 
що користуються дивною, щоб не сказати більше, безкар
ністю. За іронією долі у той же день, 23 серпня, англійська 
влада випустила затриманого напередодні одного з керівни
ків протестантських екстреміспв Томмі Херрона. Проти нього 
не виявилось «достатніх доказів», хоча відомо, що «асоціація 
оборони Ольстера», віце-головою якої він був, несе ВІДПОв'- 
дальність за десятки вбивств та інших злочинів. У той же час 
сотні борців за громадянські права, яким навіть не пред’яви
ли ніякого обвинувачення, страждають у в'язницях і концта
борах на основі введеного Лондоном закону про інтернуван
ня. Лише у концтаборі Лонгкеш зараз знаходиться близько 
шестисот чоловік. Недавно Північну Ірландію відвідав англій
ський прем'єр-міністр Е. Хіт. Та цей візит не приніс нічого 
нового. ,

В. КУЗЬМІ». 
АПН.
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Фато В, КОЛЯДИ.

З ПЕРШИХ ДНІВ ново
го НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
В кіровоградській СШ 
№ 5 ПОЧАЛИ ПРАЦЮВА
ТИ СПОРТИВНІ СЕКЦІЇ. 
ОДНА З НАЙБІЛЬШ МА
СОВИХ — БАСКЕТБОЛЬ
НА. ПОЄДИНКИ ТОЧА
ТЬСЯ МІЖ КОМАНДАМИ 
КЛАСІВ, ТРЕНУЄТЬСЯ 
ЗБІРНА ШКОЛИ.

В ЗАЛІК СПАРТАКІАДИ
Відбулися чергові сгартн обласної спартакіади місь

ких, селищних та сільських Рад депутатів трудящих. Б 
ІІовоархангельську та СвітловоДську змагалися стріль
ці. В командному заліку перемогти спортсмени Ульянов
ської селищної Ради. Другими були представники с. Ве- 
ликаандрусівки Світловодського району, третіми — Но- 
воархангельська. Найкращі показники в ульяновців Ана
толія Бурдейного (296 очок) та Євгенії Гусягинської 
(291). Вони виконали норматив першого спортивного 
розряду. Прикрим залишається те, що лише стрільці 10 
районів дали своїм командам залікові очки. Решта ви
ступила на досить низькому рівні. А спортсмени Малої 
Виски, Вільшанки і Головашвська зовсім не брали учас
ті у поєдинках.

Міські команди змагалися па городошних майданчи
ках. Тут перемогли представники Кіровограда. Спорт
смени Гайворона виступали поза конкурсом. У них на
віть вищі показники, ніж у кіровоградців.

Наступні поєдинки спартакіади — 22—23 вересня. 
Змагатимуться волейболісти і футболісти.

Т. САКАРА, 
інструктор обласного комітету по фізкультурі 
і спорту.

І

о СЕ почалося з розмови про 
«модне» заняття п’ятиклас

ників після уроків. Суперечка 
виникла серед батьків:

— Для дівчаток найкраще за
писатись в музичний чи танцю
вальний гурток.

— Художня гімнастика теж для 
них. Ручний м’яч — для хлопців. 
Це дуже важко,

—От би секцію з фігурного 
катання на ковзанах організувати 
для них. Воно й популярно, мод
но і гарно. Дівчинці дванадцять 
років, а її вже по телевізору по
казують. І 
і дочці всі

Згадали
Паньковську, п’ятикласницю се
редньої школи № 24. Вона якраз 
почала відвідувати ДЮСШ, запи
савшись у секцію настільного 
теніса.

— Ну що тут цікавого — вима
хувати ракеткою, переганяти ку
льку з одного кінця столу В ІН
ШИЙ! Який тут фізичний розвиток?

Тоді ж Віта розмовляла з бать
ком.

— От ти по три години на 
тренуваннях. І все з тією ж ра
кеткою. Хіба цікаво?

Віта розсміялась.
— Про це мені вже казали 

в класі. А теніс — не лише ра
кетка. Наш тренер так і сказав: 
робота тенісиста не менш напру
жена, ніж в боксера чи борця. 
Вчора ми були в парку на легко
атлетичному кросі, сьогодні — 
баскетбол і спеціальні вправи.

Справді, молодий тренер 
ДЮСШ Євген Степанов, постави
вши собі за мету виховати з юних 
тенісистів висококласних майстрів 
ракетки, зумів побудувати навча
льно-тренувальний 
щоб у 
зростав 
повідав 
ських 
ігри,

спортивні зали і стадіони міста, 
де відбувалися обласні та рес
публіканські змагання.
Під час тренувань звертав уеагу 
на підвищення загального фізич
ного розвитку юніорів. А основне 
—- «шліфування» елементів техні
ки, вправи для рук І ніг, аналіз 
поєдинків тенісистів. Психологічна 
підготовка спортсмена. Про неі

рік — дев’ятою, потім четвертою. 
І лише в 1972 році привезла в 
Кіровоград золоту медаль. Вона 
навіть виграла в одеситки Галини 
Андрійчук, яку вже включили до 
складу збірної республіки. Пань- 
ковська стала абсолютною чемпі
онкою України.. А потіла у Львові 
вона представляла Кіровоград- 
щину на турнірі найсильніших 
юніооів УРСР>

для матері приємно 
почесті...
тоді і про неї, Віту

процес так, 
спортсменів повсякчас 
інтерес до теніса. Роз- 
юнісрам 

чемпіонів, 
відвідував

про олімпій- 
влаштовував 

разом з ними

4 ЧЕМПІОНИ З КІРОВОГРАДІЦШШ

НА ПОСТАМЕНТ

теж першочергова турбота тре
нера.

РОЗПОВІДАЮЧИ про Віту Пань
ковську Євген Степанов під

креслив одразу:
— Перш за все, вона дисциплі

новане і вимоглива до себе. 
Часом ми тренуємося по три-чо- 
тири години п'ять разів на тиж
день. Але це не заважає дівчині 
бути відмінницею. Навпаки, спорт 
допомагає їй зосередитись, чііко 
визначити свій час. Я не пам ятаю, 
щоб Віта пропустила колись тре
нування. А це значить багато...

І все ж при всьому своєму 
старанні Вікторія Паньковська не 
одразу з’явилась в шерензі кра
щих юніорів області. Чотири роки 
тому в Ялті, де змагалися вихо
ванці ДЮСШ республіки, вона 
була лише дев’ятнадцятою. Через

Які змагання були для неї най
більш повчальними, 
виділяються в її 
піднесенні? За Віту 
відас тренер:

— Місто Берегове. Особиста 
першість республіки, 
одна зустріч

які яскраво 
спортивному 
знову відпо-

Двадцять 
. ’ і і жодної поразки.

—- А ще матчова зустріч на 
приз Акоп’яна в Єревані? — це 
вже Паньковська.

— Так, так. І тут шосте місцо 
між сорока тенісисток. Паньков
ська впевнено перемогла майстра 
міжнародного класу восьму ра
кетку світу Ельвіру Антонян. На 
цих змаганнях Віта виконала май- 
стерську норму. А її 
Алла Хмельова взяла 
ський бал.

У КАУНАСІ юнацька збірна 
команда динамівців республі-

ки не має собі рівних. Вона — 
перший призер СРСР. У її складі 
і кіровоградка Вікторія Паньков- 
ська. В особистому заліку серед 
динамівціо кіровоградка — друга. 
Попереду бупа лише чемпіонка 
Європи Олена Кузнєцова із За
поріжжя.

І Віта не стільки гордиться, що 
отримала срібну медаль (і золоту 
як член збірної команди респуб
ліки), скільки тим, що мала мож
ливість перейняти досвід у моло
дих майстрів теніса країни. Тепер 
вона вміє подолати будь-який 
психологічний бар’єр. То нічого, 
що перед тобою прославлені чем
піони. Переконай себе, повір у пе
ремогу, піднеси свою волю у най
вищій напрузі, знайди хоч най- 
дрібнішу помилку суперника — і 
ти станеш на крок вперед.

Так було на першості республі
канської ради ДСТ «Динамо» се
ред дорослих. Команда області 
стала чемпіоном республіки. На
ші тенісисти тоді рівнялися теж 
на Вікторію Паньковську. Так бу
ло і на міжнародному юнацькому 
турнірі в Львові. Серед восьми 
найсильніших тенісисток соціаліс
тичних країн була записана і кіро
воградська спортсменка.

Саме, враховуючи бійцівські 
якості, невпинне зростання спор
тивної майстерності, Вікторію 
Паньковську включено кандида
том до збірної країни.

...Розповідаючи про роботу сек
ції настільного 
ДЮСШ № З 
адресує слова

іі-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ НА 1973-74 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

1. Слюсар-мсханік радіоапаратури, • строк навчан
ня 2 роки.

2. Слюсар-ремонтник промислового обладнання 
(строк навчання — 2 роки).

Приймаються юнаки віком 15 років і старші. Зара
ховані до училвща забезпечуються одягом та трира
зовим харчуванням.

3. Бухгалтер сільськогосподарського виробництва, 
строк навіяння 1 рік.

Приймаються дівчата з освітою за 10 клзсів пона
правленим) підприємств. Стипендія ЗО карбованців па 
місяць.

4. Електрогазозварники, строк навчання — 2 роки.
• Приймаються юнаки і дівчата віком 15,5 років і 

; старші.
5. Електромонтер сільської електрифікації і зв’язку, 

строк навчання — 1,5 року.
Приймаються юнаки віком від 17 років і старші.
6. Слюсар по ремонту тракторів, автомобілів і

по друга 
майстер-

теніса, тренер 
Євген Степаноа 

похвали Юрію 
Жарких, Вірі ІІІифрін, Сергію Ада
мову, які теж мають нагороди о 
обласних і республіканських зма
ганнях. Але найтепліші слова — 
про Віту Паньковську і Аллу Хме
льову, відмінниць навчання і зраз
кових спортсменок.

М. ШЕВЧУК.
м, Кіровоград.

сільськогосподарських машин, строк навчання — 1,5 
року.

Приймаються юнаки віком від 16,5 років і старші.
7. Електромонтер сільської електрифікації. Стром 

навчання 1 рік.
Приймаються юнаки віком 17 років і старші.
8. Тракторист-машнніст широкого профілю, строк 

навчання 2 роки.
Приймаються юнаки і дівчата 15,5 років і старші.
Зарахованим до училиша виплачується стипендія, 

триразове харчування, видається спецодяг. Надаєть
ся гуртожиток.

Випускників забезпечують роботою на Кіровоград
ському заводі радіовиробів.

. Навчання починається відповідно до комплекту
вання груп.

Адреса училища: м. Олександрія, селище Жовтне
ве; вулиця Трудрезервів, 1, СПТУ № 3. їхати авто
бусом «А» чи «Бз до зупинки селите Жовтневе.9 ДИРЕКЦІЯ.

@ НМЦ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» = 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, р. Квровоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вуя. Луначарикого, ло, 
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.

БК 02575. індекс 61197»

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2»
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 20 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 4» 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. Олімпіада з російської 
мови. І тур. (М). 10.45 — «Ад
реса нашого дому». Художній 
фільм. (М). 12.10 — Прем'єра 
телевізійного документа.!!»- 
ного фільму <|, Нікім!», (ЛІ).
16.30 — «Радянське — значить 
підмінне». (К). 17.00 — Куль- 
тура слона. (К). 17.30 — Ви« 
ступ художньої агіткульт» 
бригади Могильов - Подільсь- 
на Вінницької області. (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —і 
«Від Урала до Камчатки». 
Документальний фільм. Ко« 
льороно телебачення. (ЛІ), 
18.25 — Фільм-концерт. (М), 
19.00 — Ленінський унівсрси- 
тст мільйонів. До початку на» 
вчального року у системі еко
номічної і політичної ocatej;.- 
(М). 19 30 — Закордонні гоЗтї 
Москви. (М). 19.45 — С. Лас- 
кін. «На лінії доктор Куляб- 
кін». Прем'єра телевізійного 
спектаклю. (М). 21.00 — Про» 
грама «Час». (М). 21.30 —« 
«Обличчя друзів». (М). 22.13
— Кольорове телебачення. 
«Співав народний артист 
СРСР В. Штоколов». (М). 
22.45 — Кубок європейських 
чемпіонів з футбол». «Дина
мо» (Дрезден) — «Ювентуса 
(Турін). 11 тайм. (НДР). 23.00
— Новини. (At).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.20
— Програма документальних
фільмів. (ЛІ). 10.05 — «Спосіб 
життя . ".
вчальна передача □ зоології, 
(М). -
«Міщанин , 
Навчальна передача 
ратури. (М). 17.30 — Ко-А
льорове телебачення. Для д^г 
тей, «Виставка Буратіно». 
(М). 18.00 — Народний теле« 
університет «Здоров’я». (К)»
18.30 — Реклама, оголошення.
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30
— «Старт». (К).

П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ» 
ПЕРША ПРОГРЛ.МА. 9.35 ~» 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей» 
«Виставка Буратіно». (ЛІ). 
10.15 — С. Ласкін. «На ліні? 
доктор Кулябкіи». Телевізій
ний спектакль. (М). 11.30 
Тслсвистава. «Динозавр». (К)» 
J5.25 — Програма передач. 
(М). 15.30 — «Наука — сіль» 
ському господарству». (М). 
10.00 — Класна година. (ЛІ).
16.30 — Для дітей. «Подарун
ки друзям». (ЛІ). 17.00 — Кон
церт. (ЛІ). 19.00 — «В ефірі —> 
«Молодість». (М). 19.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з хокея. ЦСКА —* 
СКА (Ленінград). (М). У пе
рервах «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продол
жения трансляції хокея. (М9. 
22.00 — Кольорове тслебачеіГ- 
ня. Е, Лабіш. «Майор Краво« 
шон». Спектакль. (М). 23.00 —» 
Кубок СРСР з спортивної гім
настики в Тбілісі. (М). 23.30
— Новини. (М).

ракоподібних». На«

10.30 — Мольер,
у диоряпстві.».

і з літе-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

А

Знам’янське профтехучилище № 3 
оголошує додатковий набір учнів па 1973—74 навчальний рік 

аа спеціальностями ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ) 
Арматурннк-електрозваріиік, столяр;
електромонтажник по освітленню, освітлювальних ) сило

вих мережах та електрообладнанню;
маляр-штукатур, лнцювалышк-плитковии; 
покрівельник усіх видів покрівель;
маїииніст-кранівник — кранів баштових, самохідниа і 

стаціонарних;
муляр-пічннк, штукатур.

ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ - 1 РІК: 
муляр, тесляр.
На ці спеціальності зараховуються юнаки і дівчата, що 

закінчили 8—10 класів віком від 16 років і старші.
Групи, укомплектовані па базі 10 класів, навчаються зп 

скороченою програмою.
Зараховані до училища можуть продовжувати ваачаїшя у 

9—10 класах вечірньої школи при училищі.
Учні в період навчання знаходяться на повному держав

ному утриманні,
Демобілізовані воїпн навчаються за скороченою програ

мою від 8,5 до 10,5 місяців із виплатою стипендії у розмірі 
75 карбованців. Всі учні при проходженні виробничої прак
тики додатково отримують 33 проценти від заробленої суми. 

При училищ) готують у всіх навчальних групах мотоцик
лісті» за рахунок училища І шофсрів-профссіоналів для осіб 
народження 1056 року. Крім того, працюють гуртки: духовий, 
естрадний, драматичний, крою I пошиття, технічної творчос
ті та всі види спортивних І військово-прикладних секцій.

З жовтня місяця училище починає навчання у новому уч
бовому корпусі, при якому є добре обладнаний спортзал, ак
товий зал та кімнати для гуртків і секцій.

Особи, що вступають до училища, повинні мати: паспорт^ 
або свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту, довід
ку з місця проживання, допідку про етап здоров’я (форма 
М 280), чотири фотокартки розміром 3x4 см.

Подача документів з 1 березня 1973 року. 
Початок занять в міру комплектування груп.
Після закінчення училища випускники направляються на 

залізничний транспорт Одесько-Кишинівської залізниці 1 ко
ристуються усіма пільгами працівників залізничного тран
спорту: дворазовим безкоштовним квитком — один но Одесь
кому шляху 1 другий по мережі залізничних шляхів СРСР; 
вугільною карткою, гуртожитком.

В питаннях прийому звертатись! м. Зням’пниа, КІровО- 
Іградська область, вул. Спсрдлова, 18.

ДИРЕКЦІЯ.
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