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К. ВАЛЬДХАЙМ
У МОСКВІ

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Кург 
Вальдхайм, який перебуває о СРСР на запрошення Радян- 
ського уряду> 18 липня бів прийнятий міністром закордонних 
справ СРСР А. Л. Громимо. Під час розмови, що проходила 
в теплій, дружній обстановці, були порушені питання, які 
стосуються діяльності Організації Об’єднаних Націй та де
які інші міжнародні проблеми.

З радянської сторони було знову висловлено підтримку 
Організації Об єднаних Напій як важливому інструментові, 
покликаному ефективно сприяти врегулюванню актуальних 
політичних міжнародних проблем в інтересах зміцнення ми
ру і міжнародної безпеки.

К. Вальдхайм відвідав секретаріат Ради Економічної 
Взаємодопомоги. У теплій дружній розмові секретар РЕВ 
Н. В. Фаддєєв розповів гостю про структуру і діяльність 
Ради, її співробітництво з різними організаціями ООН.

ЗАВОДЧАНИ 
СЕРЕД
МІВОРОИВ

В селі знали напе
ред — в обідню пору на 
центральній садибі кол
госпу будуть гості — ро
бітники заводу «Червона 
зірка», які в складі агіт
поїзда вже кілька днів 
перебувають в хліборо
бів Ульяновського райо
ну. Водії автомашин за
просили з поля механіза
торів, йшли до току мо- 

. лоді тваринники, готува
лися зустріти^госгей і ті, 
хто очищав зерно.

І ось вже ціла валка 
автомашин, автобусів 
з'явилась на вулицях се
ла Великі Трояни. Дехто 
почав дивуватись:

— Оце скільки артис
тів вони везуть?

Інші пояснювали:
— Та й гарний крам 

нам повинні доставити. 
То й, бачите, автолавка 
онде.

...Концерт, якого чекали, 
почався не скоро. Бо культ- 
армійцям потрійно було під- 

* готуватись до виступу перед
колгоспниками. За справу 
взявся художник Володимир 
Ніколаєв, фотограф Лариса 
Юдіпа, а заступник дирек
тора заводського палацу 
культури Володимир Петро
вич . ІІарафеико покликав 
робкора багатотир ажки 
«Червона зірка» Миколу 
Яковлєва. Разом почали ю- 
тувати бойові листки, «блис
кавки». Медсестра Ганна 
Волошанснко розмовляла з 
жінками, дівчатами, давала 
кожному консультації. Коли 
на току зібралося ще біль
ше людей, почали працюва
ти аптолавки, книжковий та 
аптечний кіоски, майстер* 
мебльовик, закрійник.

А потім — концерт. Хлібо
роби вітали співачок сверд
лувальницю Людмилу Чобо
тар, контролера Тамару Ко- 
леснікову, дотепні іуморес- 
ки, сатиричні мініатюри бу
ли в програмі фрезеруваль
ника Анатолія Колісиіченка...

За короткий час кол
госпники непогано відпо
чили, знову взялися за 
роботу. А Кіровограді 
вирушили далі в дорогу. 
Зустрілись вони з хлібо- 
робами колгоспів «Роді- 
на», імені Ульянова, іме
ні Леніна, імені Карла 
.Маркса. На польових ста
нах тракторних бригад, в 
сільських будинках куль
тури, на сільських май
данах, біля збиральних 
агреіатів — їх всюди теп
ло зустрічали трудівники 
району, який нині доміг
ся неабияких успіхів в 
боротьбі за високу куль
туру землеробства. І в 
ці дні на жнивних гонах 
у них багатий ужинок — 
ульяновці збирають біль
ше сорока центнерів 
пшениці з гектара.

За час перебування в 
районі червонозорівці 
дали 14 концертів, ви
пустили сотні блискавок, 
бойових листків, допо
могли в підготовці до 
друку багатотиражок, 
прочитали чимало лек
цій, провели цілий ряд 
бесід. Зустрічі представ
ників Серпа і Молота пе
ретворилися в справжні 
свята зріднення трудів
ників міста і села.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ВОНИ
СЬОГОДНІ
ПЕРШІ
ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 

з колгоспу імені XXI з’їзду 
КІ1РС Бобринецького райо
ну. СКОСИВ 99,5 ГЕКТА
РА, НАМОЛОТИВ 3993 
ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

Комсомолець МИКОЛА 
КЛИМЕНКО э колгоспу

імені Леніна Долинського району. СКОСИВ 154 І ЕК- 
ТАРИ, НАМОЛОТИВ 3079 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ВОЛОДИМИР ОБРЕВКО з колгоспу імені Куй- 
бишепа Олександрійського району. СКОСИВ 136 
ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 2683 ЦЕНТНЕРИ ЗЕР
НА.

МИКОЛА БОРОДАВКА з колгоспу імені Куйби- 
шева Олександрійського району. СКОСИВ 130 ГЕК
ТАРІВ, НАМОЛОТИВ 2653 ЦЕНТ ПЕРИ ЗЕРНА.

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА ТРАКТОРНА 
БРИГАДА № 2 колгоспу імені Куйбишсва Олексан
дрійського району. СКОСИЛА 525 ГЕКТАРІВ, НА
МОЛОТИЛА 10183 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ ЕКІПАЖ з 
колгоспу імені XXII з'їзду КІІРС Ульяновського ра
йону, очолюваний молодим комуністом ГРИГОРІЄМ 
ДІДУ РИКОМ. СКОСИВ 88 ГЕКТАРІВ, НАМОЛО
ТИВ 2437 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ ЕКІПАЖ з 
колгоспу «Україна» Олександрійського району, очо
люваний комсомольцем ВІКТОРОМ СИДОРСЬКИМ. 
СКОСИВ 110 ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 2222 ЦЕНТ- 

І ПЕРИ ЗЕРНА.
; КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ ЕКІПАЖ з 
; колгоспу імені «1 Травня» Маловисківсьхого району, 

очолюваний ГРИГОРІЄМ СКРЯБ1НИМ. СКОСИВ 
! 79 ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 2173 ЦЕНТНЕРИ 

ЗЕРНА.

ЩЕДРИХ ПОЛУДНІВ
о ВЕДЕ ВАСИЛЬ ЛУЗАНІВСЬКИЙ ф ПОМІЧНИК КОМБАЙНЕРА — СИН

© НАЙВИЩА ЧЕСТЬ - ХЛІБОРОБСЬКА О З ДУМОЮ ПРО ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ

ДЕНЬ ще сповна не вигор
нув на степове роздол

ля всю свою липневу теп
лінь, а вже ранкової про
холоди ніби й не було. Зда
валося, що за якусь годину 
так припече, що дихнути не 
буде чим. А вони, оці зав
зяті хлопці, закачавши ру
кави, прикривши засмаль
цьованими картузами роз

куйовджені чуби, вже взя
ли такий розгін, що й не 
помічали тієї спеки.

Швидшеї
Ще швидше требаї
І якнайкращеі
Бо жнива. Тут ніколи спо

глядати і думати про спра
гу Он в південних райо
нах області вже добирають 
останні валки, а тут, в кол
госпі «Жовтень», тільки по-

чинається справжня жнив
на напруга. Та й за ті дні, 
що затримали хліборобів 
дощінням, треба одпрацю- 
вати.

Так думає ватажок ком
сомольсько - молоді ж н о ї 
бригади Василь Лузанів- 
ський, з такими помислами 
бувалий комбайнер Василь 
Петрович Сагань і його ві
сімнадцятирічний син Сер

гій, який вже другий рік 
працював в батька поміч
ником. Весь колектив брига
ди з одним хотінням: аби 
за погоди не залишити в 
полі жодного колоска, аби 
зібрати пожнивні рештки та 
прокласти тут борозну — 
бо незабаром і сіяти треба 
буде. І ужинок чекається 
неабияний. Торік, напри
клад, хлібороби колгоспу 

мали на кожному гектарі 
по 50,4 центнера зернових 
з гектара, а озима пшени
ця аж 57,6 виколосила. Ни
ні теж треба постаратись, 
бо за всю п’ятирічку вирі
шено отримати більше 150 
тисяч центнерів зерна. В 
ювілейному році ця цифра 
повинна сягнути за 13,5 ти
сячі.

(Закінчення на 2-й стор.).
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особливостей кожного 
коли в першу чергу 

грунти повезли по- 
кількість мінераль- 
органічних добрив,

2 епюр

В ЧЕТВЕР

слово 
сказане 
женців-

явились иа пшеничному по- 
. комбайни. 1 одразу зросла 

напруга на колгоспному току. 
Золоті ворохи ростуть не годи
нами, а хвилинами.

Ще як почали лягати на • 
цій площі валки, Василь Лу- 
занівський одразу запропо- 

Заради цього І було ста- нуваа відзначити своїх най- 
рання всього хліборобсько
го колективу. Господарство 
розташоване в лісостеповій 
зоні, грунти тут часом сірі, 
опідзолені. І хоч вони ро
дючі, але останнім часом 
втратили свою структуру, 
після кожного дощу запли
вали, встелялися коркою. 
Згадують тут, як ще 
років тому на гектарі 
ве-ледве вибирали до 
16 центнерів зерна, а 
ристі родили до 150 цент
нерів. І коли проаналізу
вали стан грунтів, почали 
диференційовано підходити
Д° 
поля, 
на сірі 
двійну 
них і 
становище почало вирівню
ватись. Наприклад, там, де 
були грунти закислі, на гек
тар вносили по 25 тонн де
фекату, а стерню лущили 
на більшу глибину

беручких женців, Іван Ла- 
бунський і Леонід Комароа 
свої перші завдання поре» 
кривали майже вдвічі: за
мість 9 гектарів проходили 
гони на 16. А Василь Петро« 
вич Сагань з сином хочуть 
повторити минулорічний 
укіс — тоді не встигли про
йти й 140 гектарів, як зі
брали 7000 центнерів'намо
лоченого зерна.

Деякі комбайнери облас
ті і двохсотгектариий укіс 
мають. Але в «Жовтні» в 
першу чергу беруть напря
мок на якісний обмолот. 
Тому й подбали, щоб на 
кожен агрегат припадало 
якнайменше площ, та зате 
ставилось в першу чергу 
питання про якість і ущіль
нені строки ЖНИВНИХ робІТі 

соломи 
ячмінь, 
скирто- 
якнай- 

для ху- 
за діло

...Вже не стало 
там, де колосився 
спеціальна бригада 
правів постаралась 
краще заготувати її 
доби. І тут одразу

20 липня року
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ПІСЛЯ ДОЩИКУ

15 сантиметрів, озимину бо
ронували важкими борона
ми...

Все це, звичайно, буден
на проза в кипінні роман
тики молодих трудівників 
лану. Та зате ось подивіть
ся, які переміни в степу. 
Золотими брамами стоять 
достиглі хліба, І ніяка спе
ка вже їм не страшна. Бо 
колгоспники, дбаючи про 
високу культуру землероб
ства, зробили своє поле 
щедрим, як ніколи. І та щед
рість тепер в пшеничному 
КОЛОСІ.,,

взялися орачі. Михайло Ру- 
сенко та Василь Довген- 
ко щодня мають на своєму 
рахунку 7—8 гектарів, де 
проклали борозну (а норма 
5,5). Бригадир, показуючи 
своє поле, де працюють 
орачі, з хвилюванням від
значив:

—• Ячменю взяли на гек
тарі більше 
нерів. 
більше.
ручить. 
кращі 
ший догляд...

Пізно ввечері — в степу

тридцяти цент- і 
Але хочемо зерна 

пшениця і ви- 1 
неї ж — най- , 

найдбайливі- .

Ось 
Для 
поля,

Тільки з площ пішли комбайни, 
за справу одразу взялися скирто
прави. Бо ц цьому році кормами 
Для худоби треба буде допомогти 
и друзям. Ячмінна ж солома, коли 
її здрібнити, здобрити, погрібна 
буде взимку для тваринницьких 

ерм неабияк.
А вслід за бригадою, яка заго

товляє корми, в степ вийшли ора
чі- Першими проклали борозну 
Михайло Русснко та Василь Дов- 
генко. Працюють вони позмінно, І 
плуг крає ниву вдень і вночі.

п ятихпилин к а. 
Добре 
було 
про 
комбайне р і в, 
орачів, скирто
правів. Голова 
колгоспу Воло
димир Захаро
вич Табунець 
ще раз підка
зав, що треба 
більш дбайливо 
доглядіти тех
ніку, бо з нею 
ще не один рік 
господарювати. 
Бригаді Василя 
Лузанівсько г о 
може й не слід 
про це нагаду
вати, адже всі 

механізатори — лю- 
'. В цьо- 
вирішили

молоді ! 
ди чесні, заповзяті, 
му році вони 
виробити на кожен трак
тор по 1850 гектарів умов
ної оранки, заощадити 4500 
кілограмів пального. Моло
дий ватажок бригади сам 
підказує механізаторам 
шляхи до більш ефективно
го використання техніки. До 
його слова прислухаються 
з неабиякою увагою. Бо Ва
силь, хоч і другої половини 
9 третьому десятку своїх 
літ не розміняв, але влас
ним прикладом довів, що 
значить для степовика хлі
боробська честь. З школяр-

ських років сів хлопчина на 
трактор, потім вчився, пі
знавав секрети хлібороб
ської майстерності в бува
лих трудівників колгоспу, 
знає, як закрутити кожен 
гвинтик, знає, як з людьми 
повестися. І в цьому його 
авторитет. За таким ідуть 
інші, такого шанують.

Мета в друзів Василя Лу- 
занівського на нинішній рік 
— мати з гектара по 45 
центнерів пшениці, 60 цент
нерів кукурудзи, 300 цент
нерів цукристих, 29 центне
рів ячменю. Для цього вже 
зроблено багато. Нині з 
колгоспу «Жовтень» прихо
дять щодня радісні вісті:

— На елеватор помчали 
машини з пшеницею. На 
круг беремо поки що ЗО.

і хоч в колгоспі «Жов
тень» молоді хлібороби зу
стрічають в степу гарячий 
полудень, хоч доводиться 
стирати з чола втому, зате 
полудні ті щедрі на при
надний укіс. І радісно, що 
він таким видався в людей, 
які змолоду бережуть свою 
хліборобську честь.

В. КОВПАК. 
М. ШЕВЧУК, 

спецкори «Молодого 
комунара».

Колгосп «Жовтень»,
Новомиргородського 

району.

ВРУЧАТИМЕ ВИМПЕЛ ПЕРЕДОВОМУ 
МОЛОДОМУ КОМБАЙНЕРОВІ РАЙОНУ 
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙКОМ КОМСОМОЛУ 
Коли почалися жнива у Маловисківському районі? 

Питання це переслідує зовсім не риторичну мету, від
повідь на нього безпосередньо впливає на оцінку ді
яльності райкому комсомолу у справі організації 
змагання молодих комбайнерів.

На повний хід пішла косовиця після «періоду до
щів», тобто минулої п’ятниці. Але подекуди ячмінь 
ліг у валки значно раніше, до затяжних злив. Та, 
йдучи на компроміс, будемо вважати початком п ят- ' 
мито.

Отже, п’ятниця. А я навідався в райком комсомолу у вів- 
торок, через чотири дні. Звичайно, начальника штабу “Жни- 
ва-72», завідуючого відділом комсомольських організацій Ва
лерія Поліщука не застав. Не було й члена штабу, інструк
тора Василя Боська. Вони днюють і ночують в колгоспах, 
там. звідки безперервним потоком тече-хліб.

Хліб. Забігаючи наперед скажу, що в другій поло
вині дня таки зустрівся з Валерієм Поліщуком. Не
щадно експлуатуючи його власного старенького мого* 
цикла, ми поспішали в колгосп імені XXI з їзду 
КПРС. Проминувши кілька сіл, степом — обабіч по
льових доріг стіною стояли пшениці — доскочили 
ячмінного поля. П’ять комбайнів, немов би вогонь, 
пожирали пашню. На містку одного тримався за по
ручні Василь Миколайович Гуманенко.

Хліб’ Василь Миколайович — учитель фізики, сек
ретар комсомольської організації колгоспу. А в жни
ва став помічником комбайнера, бо хліб, хліб робо
чих рук потребує! Удвох з комбайнером Григорієм 
Івановичем Ткаченксм вони четвертий день утриму
ють першість в колгоспі, але дізнаєтесь про це, коли 
хтось скаже, не інакше. Нема на комбайні вимпела 
передовика.

Чудово працюють механізатори. Та не скажемо, гцо цьому 
сприяє змагання, налагоджене райкомом комсомолу. Нічго 
не знає умов цього змагання, навіть В. М. Гуманенко.

Згадалась мені коротка розмова з комсомольцем Олексієм 
Соломахою в колгоспі імені 10-річчя Жовтня. Олексій поміч
ником у комбайнера Григорія Колесникова, але водив ма
шину сам, комбайнер відпочивав після нічної зміни, 
екіпаж такоиг перший у своєму колгоспі, намолотив 
ко двох тисяч центнерів хліба.

— Олексію. — запитав я, — а що ти матимеш, як 
деш перше місце серед комбайнерів району?

— А лихо його зна. — по-простому відповів юнак. ■ 
не побачиш ні агітатора, ні політінформатора, ні комсомоль
ської «полівкн>.

У райкомі комсомолу не пощастило розшукати умо- • 
ви змагання молодих комбайнерів. Як' і журнал облі
ку їхньої роботи. Нема підстав стверджувати, що 
20 комсомольсько-молодіжних екіпажів різних госпо“ 
дарств району змагаються між собою. Бо не відають - 
нічого один про одного, бо досі не чули жодного 
слова про те змагання.

П’ятий день (якщо не брати до уваги оті дні «до 
періоду дощів») повним ходом ідуть жнива в районі. 
Та дарма на п’ятий день щось довідатись про усціхи 
молоді в райкомі комсомолу. Власне, тим було й ви
кликане моє відрядження, що на телефонне запитан
ня «Хто сьогодні попереду?» редакція одержала від
повідь з Малої Виски: «Не знаємо».

ІЦе не прийшов час збирати дані, узагальнювати їх і вру
чати вимпел передовику, пояснювали мені в райкомі комсо
молу. Прийде вівторок або четвер, згоді... Мабуть, не зайве 
нагадати, що кіровоградські механізатори всій країні дали 
урочисте слово за 10—12 робочих днів завершити жнива. А 
маловисківські молоді механізатори, прожнивувавши поло
вину того часу, ще н не знають умов змагання. Коли ж во
ни довідаються про досягнення своїх суперників, скільки 
разів протягом цієї скоромннущої кампанії вручатиметься 
вимпел райкому комсомолу? Чи не доведеться чекати на тон 
четвер, котрий настане після дощику?

Здається, я вже казав, що відвідав Малу Виску у 
вівторок. Але поки що вимпела вручати не збира
лись. Завтра, пообіцяли, ця подія відбудеться неод
мінно. Зате Валерій Поліщук того ж таки вівторка 
мав телефонну розмову з працівником редакції Оле
ною Басенко. Валерій назвав прізвища молодих пере
дових жниварів району па основі даних з половшій 
колгоспів і бадьоро повідомив:

— Жнива йдуть, вимпел вручаємо?
І. БЕЗДІТНИЙ, 

спецкор «Молодого комунара».

Цей 
близь-

здобу-
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У ТВОЄМУ житті є велика мета, в завидна 
мрія. Та, чи пройдеш ти свою дорогу ціле- 

спрямовано і твердо, залежить лише од тебе. Бо 
велика мета може бути досягнута лише великими 
зусиллями. / на це потрібен час. Якщо ти вмієш 
правильно і раціонально витрачати його, зазда
легідь розмежуєш і поєднаєш корисний робочий 
і вільний час, тоді ти станеш більш ціленапоав- 
лвним і щодня підніматимешся на щабель вище 
до мети.

Л вільний час — то справжнє твоє багатство. 
Як же ти користуєшся ним, чи розумно викорис
товуєш свій вільний день, щоб домогтися цілі?

Статтею кандидата історичних' наук В. О. 
БРАНІЦЬКОГО ми починаємо розмову про тс. 
як слід зорієнтувати себе на це. І до розмови 
запрошуємо своїх читачів, педагогів, комсомоль
ських активістів. Хай кожен напише, як він, його 
друзі по роботі проводять свій вільний час.

Отже, починаємо розмову про використання 
вільного часу молодої люди/Ги.

Час — категорія і вічна, ї 
швидкомикуча. Чим змістовні
шим стає наше життя, тим ви
могливіше, бережливіше стави
мося ми до

Створення 
розвинутого 
суспільства забезпечує послі
довне скорочення робочого 
дня і збільшення вільного ча
су при дальшому піднесенні 
матеріального добробуту кож
ного трудівника. Збувається 
геніальне передбачення Карпа 
Маркса, який ще в «Економіч
них рукописах 1857—1859 ро
ків» писав, що в процесі вели
чезного збільшення народного 
багатства, яким є «...розвинута 
продуктивна сила всіх індиві
дів... мірою багатства буде вже 
не робочий, а вільний час».

Робочий і вільний час знахо
дяться у нерозривному зв’яз
ку і взаємодії. Чим краще ви
користовуватиметься кожна 
хвилина на розвиток народно
го господарства, зростання 
продуктивності праці, тим

витрат часу, 
в нашій країні 

соціалістичного

--------------- -—„МОЛОДІШ КОМУНАР"
ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

ТВІЙ

З стоп

ВІЛЬНИМ
ЧАС

більше матимемо вільного ча
су, тим вищими будуть темпи 
всього суспільного процесу.

Отже, вільний час — це та час
тина позаробочого часу, яка зали
шається після виконання людиною 
виробничих, сімейних обов’язків і 
задоволення фізіологічних потреб.

Вільний час в нашій країні ви
трачається на навчання, підвищен
ня кваліфікації, громадську і полі
тичну роботу, активний відпочи
нок, дозвілля, заняття мистецт
вом, спортом, тобто на підвищення 
культурно-технічного рівня людини, 
А це в свою чергу дає можливість 
повніше здійснювати виховання ко
муністичного ставлення до праці, 
підвищувати її продуктивність.

Комуністична партія і Радянська 
держава постійно дбають про 
збільшення вільного часу трудя
щих і створення умов для його ра
ціонального використання. У порів
нянні з 1913 роком середня трива
лість робочого тижня робітників і 
службовців скоротилася на ІЗ го
дин. Максимальний робочий тиж
день тепер дорівнює 41 годині, а на 
важких та шкідливих для здоров’я 
роботах — 36 годинам. З 365 днів ро
ку більше 100 — неробочі. Спеціаль
ними дослідженнями встановлено, 
що на кожну людину в середньо
му припадає 
дин вільного

приблизно 3,5—4 го* 
часу на день.

Важливе значен
ня для забезпечен
ня умов кращого 
використання віль
ного часу має пе
реведення робіт
ників і службовців 
підприємств, уста
нов і організацій 
на п’ятиденний 
робочий тиждень. 
Хоч загальна три-

валість робочого тижня 
зменшилась, але кількість віль
ного часу зросла. Скоротились 
витрати, зв'язані з виробницт
вом, збільшився безперервний 
щотижневий відпочинок — два 
вихідні дні дають можливість 
сконцентровувати вільний час.

Слід наголосити, що сам по 
собі вільний час дає лишо 
можливість всебічного розвит
ку особи. Головне полягає з 
тому, щоб найбільш доцільно 
використовувати цей час. Жит
тя вимагає як дальшого вико
ристання резервів вільного ча
су, так і поліпшення викорис
тання його трудящими, підне
сення їх суспільної свідомості 
< культури. У Звітній доповіді 
ЦК КПРС XXIV з’їздові Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу Л. І. Брежнєв відзначав: 
«Велику справу — будівництво 
комунізму неможливо рухати 
вперед без всебічного розвит
ку самої людини. Без високою 
рівня культури, освіти, суспіль- • 
ної свідомості, внутрішньої зрі
лості людей комунізм немож
ливий, як неможливий він і 
без відповідної матеріально- 
технічної бази».

Розвинуте соціалістичне суспіль
ство забезпечує необхідні умови 
для найбільш доцільного викорис
тання вільного часу. В країні ство
рена доступна кожному члену су
спільства система освіти, до послуг 
трудящих осе зростаюча мережа 
санаторіїв, будинків відпочинку, 
пансіонатів, самодіяльних оздоров
чих баз, 
цертних 
культури, __ „_____  _г_______
баз, стадіонів 1 їй. Все більш залу-

бібліотек, театрів, вок
залів, клубів, палаців 
спортивних туристських

чаються трудящі до участі в різ
номанітних гуртках і колективах 
студіях І секціях. Організація доз
вілля стала державною справою. 
«В міру скорочення часу на мате
ріальне виробництво, — говориться 
в Програмі КПРС, — розширяють
ся можливості для розвитку здіб
ностей обдаровань, талантів у га
лузі виробннцтпа, науки, техніки, 
літератури і мистецтва. Дозвілля 
людей все більше використовувати
меться для громадської діяльності, 
культурного спілкування, розумово
го і фізичного розвитку, науково- 
технічної і художньої творчості. 
Фізкультура і спорт міцно ввійдуть 
у повсякденний побут людей»;

Раціонально використовува
ти час — це насамперед ро
зумно розподіляти час праці і 
відпочинку. Видатний росій
ський фізіолог І. М. Сеченов 

. науково довіє, що найбільш 
ефективною формою відпо
чинку є не бездіяльність і спо
кій, а активний стан, зв’язаний 
з м’язовою роботою, пере
ключенням з одного виду ді
яльності на інший.
, В. І. Ленін ефективним ме
тодом
вважав не тільки переключен
ня на
зміну одного виду розумової 
діяльності іншим. Так, в одно
му з листів до сестри Марії 
Іллінічни він писав: «Раджу ще 
розподілити правильно заняття 
з книжками, які у тебе є, щоб 
вносити в них різноманітність: 
я дуже добре пам’ятаю, що 
зміна читання або роботи —з 
перекладу на читання, з пись
ма на гімнастику, з серйозно
го читання на белетристику — 
надзвичайно багато допома
гає».

Однак серед нас є ще люди,

активного відпочинку

фізичні вправи, але й

які не вміють 1 не прагнуть 
розумно використовувати свій 
вільний час. Окремі з них про
сто марнують вільний час, но 
відвідують театрів, концертів, 
виставок, музеїв, не займають
ся спортом, художньою само
діяльністю, мало читають га
зет, журналів, книг. Порожне
ча вільного часу, нудьга при
зводить таких людей до за
тяжних ігор в доміно, карти, 
випивок і пияцтва, хуліганства 
та злочинності.

Все це. викликає велику тривогу, 
бо гальмує всебічний розвитої; лю
дини. Марно витрачаючи вільний 
час, така людина обкрадає само
го себе, збіднює себе духовно І фі
зично, завдає шкоди суспільству.

Наявність цих прикрих фактів 
свідчить про серйозні недоліки в 
діяльності ряду культосвітніх за
кладів, комітетів комсомолу в ма
сово-політичній І культурно-вихов
ній роботі

Побут, як і вільний час,—-на 
приватна справа, а золотий 
фонд радянського суспільст
ва, тому й діяльність по його 
розумному використанню слід 
проводити 
конкретно, 
кожної людини. Не неробство 
— ідеал міщанства, а ефектив- 

використання вільного ча- 
— важлива умова вихован- 
нової

війно 
ховне 
стоту

цілеспрямовано, 
звертаючись до

не 
су 
ня людини, яка гармо- 

поєднувала б у собі ду- 
багатство, моральну чи- 

і фізичну досконалість.

В. БРАНІЦЬКИЙ,
кандидат історичних наук, 
старший викладач Кірово
градського державного пе
дагогічного інституту ім. 
О. С. Пушкіна.
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Степовики Кіровоградщи- 
ни, як брати з братами, 
з'єднані міцними узами 
дружби з трудящими бага
тьох союзних і автономних 
республік Країни Рад,

Побувайте в одному з 
найбільших спецгоспів по 
відгодівлі молодняка вели
кої рогатої худоби — в кол
госпі «Дружба» Нозоукра- 
їнського району. Показуючи 
господарство, тваринники 
вам скажуть: «Російські 
брати допомогли». Справді, 
спеціалісти цього колгоспу 
їздили в Бєлгородську об
ласть за вивченням досвіду 
відгодівлі /лолодняка вели
кої рогатої худоби. Сподо
балась їм робота наших ро
сійських братів, тепер за їх 
методом працює і колгосп 
«Дружба». На кінець п’яти
річки він буде здавати дер
жаві понад п'ятдесят тисяч 
Центнерів м’яса. Тут все 
зроблено, як і в російських 
друзів з Бєлгородщини.

А ось колгосп імені Леніна 
(село Кіров.ча) Долниського ра
йону спеціалізується на відго- 
Дівлі свиней. 1 добре слеціалі- 
вуєтьси: щорічна ній буде від

годовувати до тридцяти тисяч 
голів свиней. Тваринники цього 
господарства від усього серця 
дякують литовським інженерам 
І слюсарям машинобудізної 
фірми «Наріс», які спеціально 
.приїздили в Кіровку, щоб допо
могти українським братам 
Змонтувати. пустити в дію і 
освоїти процес експлуатації 
. ранулятора кормів. Чимало 
«еханізмів тваринникам цього 
юлгоспу надіслали машинобу
дівники Білорусії, підприємства 
іагатьох областей Російської 
Федерації. А рільники всіх кол
госпів району, завізши з Крас
нодарського краю посівне на
сіння внеокоурожайних сортіз 
озимої пшениці — сортіз «Авро
ра» і «Кавказ», в минулому 
році виростили небувалий в цих 
краях урожай озимини — по 
4«—45 центнерів з гектара.

А ось такий приклад. Де

легація колгоспників облас
ті поб/зала в Башкирській 
АРСР. В свою чергу трудів
ники сільського господар
ства Башкирі! відвідали Кі- 
ровоградщину. У колгоспах 
Знам'янського району вони 
вивчали досвід комплексної 
механізації у тваринництві, 
нове в організації праці на 
фермах. Невдовзі після цьо
го Башкирію відвідала де
легація з Кіровсградщигіи. 
В її складі був і голова 
колгоспу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району Ге
рой Соціалістичної Праці 
Тарас Іванович Шевченко. 
Він зустрівся в Башкирській 
АРСР з головою колгоспу 
імені Салавата Юлаєва Ге
роєм Соціалістичної Праці 
Шерифом Султановим. Той 
з радістю розповів гостю з 
України, що в господарстві, 
очолюваному ним, все 
зроблено у тваринництві 

так, як у знам’янців: меха
нізовано трудомісткі про
цеси,

Міцна дружба зв’язує і ор
дена Леніна колгосп імені XX 
з’їзду КПРС. Новоукраїнського 
району, де працює прославлена 
тракторна бригада двічі Героя 
Соціалістичної Прані Олексан
дра Васильовича Гіталовл, з 
радгоспом імені Кірова Ново- 
усманського району Воронезької 
області. До О. Гіталова в 
бригаду кілька разів приїздив 
з воронезького колгоспе імені 
КІпова механізатор. Герой Соці
алістичної Праці Микола Федо
рович Мануковськпй. Він ви
вчав гіталовські методи виро
щування кукурудзи та інших 
культур, цікавився організацією 
праці в бригаді, способом екс
плуатації техніки. В свою чер
гу, у радгоспі імені Кірова побу
вав і О. Гіталов, де теж запо
зичив немало корисного. Гіталов 
їздив і до інших своїх колег, 
знайомився з усім тим. що мож
на застосувати у своїй бригаді. 
Він, зокрема, був у відомих ку
банських механізаторіз Героїн 
Соціалістичної Поаііі В. Я. 
Первицького І В. А Світличко- 
го. Там його особливо цікавив 
метод акордно-поеміальної си
стеми оплати праці, який у ку
банських господарствах добре 
прижився і дав добрі результа
нт. З захопленням О. Гіталов 
знайомився з властивостями но
вих високоврожайних сортів 
озимої пшениці «Кавказ» і «Ав
рора». Тепер І в колгоспі імені 
XX з’їзду КПРС, І в усіх Інших 
господарствах Нопоукраїнського 
району сіють нові сорти пшени
ці. Де взяли насіння? в ку
банських друзів.

Гіталовський досвід — це 
наше неоціненне багатство. 
За вивченням його в Ново- 
українку приїздили механі
затори з Азербайджанської, 
Білоруської, Вірменської, 
Молдавської союзних рес
публік, з Ростовської, Челя
бінської, Бєлгородської та 
інших областей Російської 
Федерації. І завжди, як брат 
з братом, О. Гіталов діли
ться своїм досвідом. Ціл
ком вірно він говорить:

— Сила наша — в друж
бі, у взаємній допомозі. 
Тому що іншому допомо
жеш — сам сильнішил\ ста
неш, І БРАТЧЕНКО,

На сцені — Лоно де Всга. Численні поста
новки його творів в різноманітних театрах, не 
могли, звичайно, не виробити якогось сценіч
ного зразка. Зразка, який при кращій режи
серській роботі стає класикою, при гіршій — 
штампом. Пошуками нових оригінальних рі
шень (що, безумовно, наперед заслуговує 
схвалення) і відзначається постановка коме
дії Лоне де Вега «Хитромудра закохана» на 
сцені Кишинівського російського драматично
го театру Імені Чехова, який зараз гастролює 
в Кіровограді.

Та і не було б потреби рецензувати загаль
новідому річ, якби не було творчих знахідок 
у роботі всього колекіиву (так, саме колекти
ву, бо режисерська думка втілюється як ніде 
яскравіше в роботі багатьох саме у театрі).

До таких блікфангів комедії слід, мабуть, 
віднести спосіб вирішення конфлікту між Лу- 
сінло та Гсрардою. На відміну від багатьох 
сценізацій, тут пін малюється кількома штри
хами. Хоч розвиток їхніх стосунків — необ
хідна. можна сказати, одна з основних колі
зій п’єси, режисер В. Горчинський не обтяжує 
глядача зайвими подробицями невдалого ро
ману цих героїв. Завдяки тому основна увага 
публіки скеровується на головну, нанвесслішу 
і, разом з тим, глибоко ліричну частину ко
медії — па курйози почуттів старого капітана 
Бернардо (артист М. Гсжеико) до прекрасної 
юної Фснісм, на чисте кохання між нею та 
Лусіндо (артист А. Трусов).

Саме ця колізія, думається, вирішена теат
ром найбільш идало. І заслуга в тому, крім 
режисера, як диригента колектипу, ще і< його

ХВИЛИНИ, 
ЯКІ 
ПАМ’ЯТАТИМУТЬ

На заводській літній естра
ді людно. Навіть спека не за
вадила червопозорівцям при
йти сюди і) обідню перерву, 
В руках багатьох — квіти, а 
па обличчях чекання цікавої 
зустрічі. Того дня в гості до 
робітників заводу «Червона 
зірка» прийшли артисти Ки
шинівського російського дра
матичного театру ім. А. П. Че. 
хова.

Зустріч відкрив головний 
режисер М. Б. Шнейдерман- 
Від Імені своїх колег заслу
жений артист Молдавської 
PCP В. М. Ніколаев розповів 
про гастрольну поїздку ко- ---------------------- п ц(і0Чу юп[. /X лестиву театру п цьому юві- СРСР колектив театру готує. КАГГНКО

% лейпому році. Ось уже близь- п’єсу «Суддя» з репертуару »»•"-'Ьііі\ч/.

ко трьох місяців українська 
земля, сказав вій. хлібом-сіл- 
лю вітає митців братньої 
Молдавії. Своє мистецтво во
ни щиро дарували любителям 
театру в Коговському районі 
на Одещині, в Ровно 1 Ровсн- 
ській області.

Зараз колектив театру за
кінчує гастролі на Кіровоград- 
щіпіі. Наші земляки подиви
лись у їх виконанні вистали 
радянських драматургів
♦П’ять вечорів» О. Володіиа, 
«Дзвінок до пустої квартири»' 
Д. Угрїомова, «З вечора до 
полудня» В. Розопа, «Інша'» 
С. Альошнна; Із зарубіжної 
класики — «Лисиця І вино
град» Г. Фігейрсло, «Хитро
мудра закохана» Лопе де Ве
га. Спеціально для юних гля
дачів кишинівці- привезли ви- 
ставу-казку в двох діях «Бре
менські музиканти» В. ІІІуль- 
жика. До БО-річчя утворення

ГАСТРОЛІ КИШИНІВЦІЙ

солістів. Надзвичайно мила і лірична Ю. Се- 
менова, яка грає Фенісу. В той же час арти
стці вдалось показати кмітливість і спритність 
своєї героїні, уміння знайти вихід з будь-якої 
ситуації. З А. Трусовим, який гпає Лусіндо. 
10. Семснсва складав непоганий акторський 
дуст.

Проте варто повернутись до оцінки режису
ри, того Інтелектуального труда, який пере
дує кожній сценічній постановці.

Серед режисерських пошуків комедійної но
визни. серед різноманітних прийомів, які ма
ли б розвеселити глядача (для комедії обста
вина геть не другорядна) вражає особлива 
рухливість акторів. На жаль, вражає непри
ємно. Бо тут — досить поширена серед по
становників помилка, коли п гонитві за смі
хом передають, як кажуть, куті меду. Комізм 
становища Лусіндо. коли він переодягається 
в свого слугу, на сцені підкреслюється екеілі- 
боистнчнимп трюками, клоунадою акторів. 
Глядачі ж більше сміються п тих місцях ко
медії, де ексцентричність мізансцен випраи- 
довується пікантністю ситуації. І сторонньо
му спостережнику цілком зрозумілий веселий 
сміх публіки, скажімо п сисні, де Г.онапдо пе
ревтілюється у спокусливу «Стсфаиію». «Сто
ронньому» — тому, іно в цілому, не зважаю
чи на дрібні недоречності постановки «Хитро
мудра закохана» безпосереднього глядача за
хоплює, веселить І водночас чарує.

В результаті викристалізувався хороший по
дарунок глядачам — «Хитромудра закохана», 
музична, І, що головне, смітна комедія.

М. ВІДЕНКО.

грузинської радянської драма
тургії.

Тепло вітали машинобудів
ники своїх гостей з сонячної' 
Молдавії. Щирими оплес
ками нагородили акторів, 
що викопали піл час зустрічі 
уривки з вистав «Дзвінок до 
пустої квартири», «З вечора 
до полудня». «П’ять вечорів»/ 
І букети квітів, що подаро
вано акторам — то дяка від 
усього серця за незабутні хви
лини зустрічі з прекрасним.

А побачень таких з трудя
щими нашої області відбуло
ся чимало. КишішівпІ давали 
вистави в Новоукраїиському, 
Ьобрипецькому, Олексанлрій- 
сь кому. Олекса и дрівськом у, 
Знам’янському. Пстрівсько- 
му, Оиуфріївському, Коипліг,- 
ївському і Новгсіордківському 
районах. Всього за час гаст
ролей паші гості покажуть на 
Кіровогралшині 90 вистав.
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ЦІ ДІВЧАТА - З МЕХА
НОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ 
№ 4 ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА». ПОРЯД З БРИГА

ДИРОМ комсомольсько- 
молодіжної БРИГАДИ 
ІМЕНІ XXIV З’ЇЗДУ КШ’С 
НАДІЄЮ ЩЕРБАНЬ (ПЕР
ША ЗЛІВА) — ТАНЯ 
ГРУДНЕНКО, ВІРА ТА- 
ЦЕПКО. ЛІДІЯ КРИВЧЕН. 
КО. КОМСОМОЛКИ — ДО
СВІДЧЕНІ ВИРОБНИЧНИ
ЦІ, УДАРНИКИ КОМУНІ
СТИЧНОЇ ПРАЦІ. А ЩЕ В 
КІРОВОГРАДІ ЇХ ЗНАЮТЬ 
ЯК ВІДМІННИХ СПОРТ
СМЕНОК. ЦЯ ЧЕТВІРКА 
ВИБОРОЛА ЗВАННЯ ЧЕМ
ПІОНІВ ЗАВОДСЬКОЇ 
СПАРТАКІАДИ В ЕСТА
ФЕТНОМУ БІГУ 4^100 
МЕТРІВ.

НА ЗАВОДІ ПОДРУГИ 
НАДІЇ ЩЕРБАНЬ ОДНІ З 
ПЕРШИХ ПРИСТУПИЛИ 
ДО СКЛАДАННЯ НОРМ І 
ВИМОГ НОВОГО КОМП
ЛЕКСУ ГПО. БО ЗНАЮТЬ 
ДІВЧАТА. ІЦО ФІЗКУЛЬ
ТУРА СТАНЕ ДЛЯ НИХ 
НЕАБИЯКОЮ ПІДМОГОЮ 
В ПРАЦІ.

Фото М. ЗУБЧЕНКО.

УБОЛІВАЛЬНИКИ, що прийшли 
подивитися фінальні бої боксер

ського турніру спартакіади спорт
клубів вузів України, сподівалися 
побачити їх напруженими, яскра
вими, такими, що запам’ятовують
ся.

Клас боксера характеризує ста
більність його виступів. Ілюстра
цією цього можуть служити ви
ступи вихованців тренера коман
ди Одеського технологічного ін
ституту Б. Генералова — маої
стів спорту Івана Булька, Олек
сандра Каретного, Михайла Зеп- 
кіна, Володимира Зубенка. Крім 
них спортсменів, у фіналі висту
пали також одесити А. Пак, 
В. Бруславськвй, Ю. Міждалєв 
та О/Блинштейп. Всі одесити 
отримали у фіналі перемоги і 
стали чемпіонами спартакіади.

ЗАВИДНИЙ ФІНІШ
Найвищі титули вибороли також 
днілропетровці Л. Бахильський, 
А. Чалланов та кіровоградедь 
М. Литвинов.

Проти свого більш досвідчено
го суперника Михайло Литвинов 
обрав вірну тактику. Вів зустрі
чав суперника прямими ударами 
або ж сам наносив їх, і відразу 
ж йшов на зближення, що було 
незрозумілим для львівського 
кандидата в майстри спорту Во
лодимира Храмцова, Володимир 
— чемпіон Укрради ДСТ «Буре
вісник» та чемпіон ЦР ДСТ «Бу. 
ревіспика» серед молоді. Він бок
сом займається на три роки біль
ше від Михайла. Дуже добре

відчуває себе у ближньому бою. 
Саме те, що Кіровоградові йому 
нав’язував ближній бій ввело 
львів’янина в оману. Вів не чекав 
цього, не зміг перестроїтися, і у 
рівному бою програв вашому зем
ляку.

У командному заліку перемогу 
отримали одесити. їм вручено 
диплом 1 ступеню та кубок рес
публіканської ради ДСТ «Буре
вісник». Другі — боксери Київсь
кого інституту фізкультури. А 
треті — студенти Дніпропетровсь
кого гірничого інституту. Кірово- 
градці — на п’ятому місці.

Ю. СТОРЧАК.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № І

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—73 РІК

з таких спеціальностей:

формувальники машинного формування, строк на
вчання 1 рік, віком 1 7,5 років, лише юнаки; токарі — 
строк навчання 3 роки, віком 15 років, освіта 3 кла
сів, дівчата; слюсарі-ремонтники, слюсарі-інструмен- 
тальники по виготовленню та ремонту штампів, при
стосувань та пресформ, слюсарі-сантехніки, строк 
навчання 3 роки, вік 15 років, освіта 8 класів, лише 
юнаки.

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням та спецодягом, а формувальни
кам машинного формування надається гуртожиток. 
Крім того, всі учні одержують 33 проценти від зар
плати п:д час виробничої практики.

По ’закінченні училища всім випускникам строком 
навчання 3 роки видається атесіат про виробничу 
кваліфікацію та середню освіту, а формувальникам 
машинного формування — атестат за спеціальністю. 
Ті, хто закінчив училище на «відмінно», мають право 
вступу в інстиіут поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступники повинні подзти такі документи: заяву на 

ім'я директора, свідоцтво про освіту, характеристи
ку, свідоцтво про народження, а кому виповнилось 
16 рок:в — паспорт, медичну довідку, довідку з міс
ця проживання, довідку про скгад сім'ї, автобіогра
фію, б фотокарток розміром 3X4 см.

Прийом документе проводиться щодня з 15 трав
ня ц. р,, крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефон: 2-36-73.

ДИРЕКЦІЯ.

КИЇВ. (РАТАУ). Пред
ставники провідних ігро
вих видів XII Всесоюзної 
спартакіади школярів — 
футболісти, баскетболіс
ти і волейболісти після 
десятиденних зустрічей 
підбили попередні під
сумки. Учора визначила
ся шестірка фіналістів 
футбольного турніру, 
яка розіграє чемпіонські 
медалі. З 17 команд най
впевненіше провели свої 
матчі збірні РРФСР та 
України. Вони вийшли у

фінал в своїй підгрупі. 
Право боротися за зван
ня чемпіонів спартакіади 
здобули також збірні 
Москви, Латвії, Ленінгра
да, Грузії.

Впевнено фінішують і 
юні баскетболісти Украї
ни. У зустрічах з дуже 
різними за класом су
перниками вони проде
монстрували вміння не 
розслаблятися після лег
ких перемог, на кожну 
зустріч виходити як на

вирішальну. В результаті 
наші юнаки після попе
редніх ігор очолили фі
нальну групу, куди, крім 
них, увійшли Латвія, 
РРФСР, Білорусія, Моск
ва, Грузія. У дівчат у фі
налі зустрінуться збірні 
України, Молдавії, Гру
зії, Латвії, РРФСР, Ленін
града.

На волейбольних май
данчиках у змаганнях 
дівчат кращою була збір
на Узбекистану. За нею

до фіналу ввійшли коман
ди Естонії, РРФСР, Ле
нінграда, України, Вір
менії. Команди фіналіс
тів серед юнаків мають 
такий вигляд: Грузія,
Москва, Україна, Вірме
нія, Естонія, Ленінград.

Учора на спартакіаді 
стартував ще один — 
сьомий числом вид спор
ту — в центральних кри
тих тенісних кортах в бо
ротьбу вступили юні 
фехтувальники.

КЕРЧЕНСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ 
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на денне відділення:
на базі восьмирічної школи —- збагачення корис

них копалин;
на базі середньої школи — розробка рудних і не

рудних родовищ.
Заяви приймаються:
на базі восьмирічної школи з 1 червня по ЗІ лип

ня;
на базі середньої школи з 1 червня по 15 серпня.
Умови прийому загальні для всіх технікумів. Вступ

ники складають екзамени з таких предметів: матема
тики (усно), російської або української мови (дик- 
тан7)_ дня вступників на базі восьмирічної школи з 
рейнської мови та літератури (твір) для вступників 
на базі середньої школи.

Всі іногородні забезпечуються гуртожиіком.
Адреса технікуму: 334515, м. Керч-15, вул. Войко

ва, 1 а.
 ДИРЕКЦІЯ.

ПЕРША 
НІЧИЯ

РЕЙК’ЯВІК. 19 липня. (ТАРС). Пер
шу нічию зафіксовано в матчі на пер
шість світу з шахів. Це сталося в день 
четвертої партії, в якій білими фігурами

грав претендент. Угоди про мир було до
сягнуто на 45 ході.

Чемпіон світу Спасський продовжує 
вести перед у матчі. Рахунок — 2,5:1,5 
па його користь.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 21 ЛИПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко- 
ляріо. «На святі пісні». (Ри
га). Ю.ЗО — Науково-пізна
вальна програма «Наука сьо
годні». (М). 11.00 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм «Годинник капітана Еп- 
ріко». (М). 12.15 — Концерт з 
творів М. Глінки. (М). ІЗ.!Ю — 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телевізійного докумен
тального фільму «Край наш 
Прнкамськнй». (Перм). 13.20 
— Новини. (М). 16.30 — Роз
повіді про професії». (М). 
17.00 — «Ви про ваших дру
зів». (К). 17.30 — Урочисто

відкриття ~ХП Всесоюзної 
спартакіади школярів. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — В ефі
рі «Ліолодість». «Нумо, дівча
та». (,М). 21.00 — Програма
«Час*. (М). 21.30 — «Розпові
ді про театр». (М). 23.05 — 
Спортивна програма. (М). 
По закінченні — новини, (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Пригоди Карандапіа і 
його друзів». (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(М). 18.00 — Відкриття Всесо
юзної спартакіади школярів. 
(К). 19.00 — «Світ соціаліз
му». (М). 19.30 — Ю. Мілю- 
тін. «Чаніта». Вистава Воліо- 
і рзлського театру музкомедії. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистави. (К). 22.35 — 
«Старт». (К). 23.05 — Вечір
ні новини. (К).

тика для всіх. (ЛІ). 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Естрад
ний концерт. (М). 10.15 — На
уково-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 10.45 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. Мультфільм. (М), 11.30 — 
Програма Иошкар-Олинської 
студії телебачення. (М). 12.15
— «Творчість юних». (М),
13.05 — Новини. (М). 13.15 — 
Тележурнал «Візерунки». 
(Мінськ). 13.45 — Художній
фільм «Дружок». (М). 14.50
— Фільми-лауреати V Всесо
юзного конкурсу документаль
них фільмів. (М). 15.30 —
«Міжнародна панорама». (М). 
16.00 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (ЛІ). 
17.10 — «Про балет». (М).
18.00 — Нопинн. (М). 18.10 — 
Кольорове телебачення. «Му
зичні зустрічі». (М). 18.45 — 
Тележурнал «Пошук». (М). 
19.30 — «Чиста криниця». (К).

--------- г-—т--------- :-----------------

20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кінокомедія
«Пригоди каноніра Доласа». 
11 серія. (К). 23.25 - Вечірні 
новини. (К). ДРУГА ПРОГРА
МА. 17.00 — «Телевізійний ек
ран пошани на жнивах». (К). 
17.30 — «Екран молодих». 
(Дніпропетровськ). 18.00 —
Творчий вечір Одеського теат
ру юного глядача. (Одеса). 
19.00 — інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 - Ху
дожній фільм «Хуторець в сте
пу». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Гості 
Москви». (М). 22.40 — Кольо
рове телебачення. «Вечірні 
мелодії». (М). 23.25 — Теніс. 
Кубок Левісл. С.РСР — Руму
нія. (Тбілісі). По закінченні 
— новини. (М).

Про можливі зміни вас пові
домлять диктори радіо і теле
бачення.

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
СУБОТА, 22 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАЛ1А. 9.05 - Ко
льорове телебачення. Гімнас-

♦МОЛОДОЙ НОММУНАР», орган Кировоградского 
обнома ЛКСМу, г, Кировоград.Наша адреса і телефони

316050 ГСП, Кіропоград-50, сул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, під. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоірад, вул. Глінкя, 2.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1972—1973 навчальний рік 
на спеціальності: 

тракторист-машиніст широкого профілю. Строк на
вчання 2 роки. Приймаються юнаки і дівчата ві
ком 15 років 6 місяців, що мають освіту за 8, 9 і 10 
класів;

тракторист третього класу. Строк навчання — 1 рік. 
Приймають юнаків і дівчат віком 17 років;

тракторист третього класу. Строк навчання — 6 
місяців. Приймають юнаків і дівчат віком 17 років;

шофер-слюсар. Строк навчання — 1 рік. Прийма
ють осіб віком 17 років і старших;

шофер-слюсар. Строк навчання — 8 місяців. Прий
мають звільнених у запас із Збройних Сип СРСР. 
При училищі організсвано кснсультпункт Устинів- 
ськоі заочної середньої школи, де учні можуть за
очно вчитися у 8, 9, ю та 11 класах загальноосвіт
ньої школи.

До заяви на ім’я директора школи вступники до
дають направлення радгоспу або колгоспу, свідоцт
во про народження (або паспорт), документ про ос
віту, характеристику зі школи, довідку про стан 
здоров я,^довідку з місця проживання, довідку про 
склад сім і, 6 фотокарток (3X4 см).

Учніч забезпечують безплатним харчуванням, 
спецодягом, гуртожитком.

Учні одержують стипендію в розмірі-10 каобован- 
щв на місяць, сімейні - 20 карбованців на місяць, 
а звільнені в запас — 76 карбованців.

Документи приймаються щодня. Початок занять 
— у міру комплектування груп.

Адреса училища: Устинівський район, селище Ін- 
гульське.

БК 05735. Індекс 81197. Зам. № 10S65. Тираж 55 700. ДИРЕКЦІЯ.
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