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ПОДІЯ ВЕЛИКОГО ЗНАЧЕННЯ
відвернення ядерної війни підпи
сали за Союз Радянських Соціа
лістичних Республік — Генераль
ний секретер ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв, за Сполучені Штати — 
президент США Річард М. Ніксон. 

(ТАРС).

Підписання спільного радянсько-американського комюніке

Вашінгтсн. 22 червня у Білому 
домі е урочистій обстановці від
булося підписання угоди між Со
юзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Сполученими Штата
ми Америки про відвернення 
ядерної війни.

Присутні тривалими оплесками 
зустріли Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва і прези
дента США Р. Ніксона.

Угоду між Союзом Радянських 
Соціалістичних Республік і Спо
лученими Штатами Америки про

САН-КЛЕМЕНТЕ (Каліфорнія), 24 червня. Спец.кор. 
.ТАРС В. Вашедченко передає:

Генеральний секретар ЦК КПРС Л. 1. Брежнєв і пре
зидент США Р. Ніксон підписали тут спільне радянсько- 
американське комюніке.

При підписанні були присутні: з радянської сторони 
— член Політбюро ЦК КПРС, міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Громико, помічник Генерального сек-

ретаря ЦК КПРС А. М. Александров, посол СРСР у 
США А. Ф. Добрипін, генералньий директор ТАРС 
«П. М. Замятін, член колегії МЗС СРСР Г. М. Корнієн- 
ко; з американської сторони — державний секретар 
У. Роджерс, помічник президента в питаннях національ
ної безпеки Г. Кіссіиджер та інші офіційні особи.

На церемонії підписання виступили президент 
США Р. Ніксон і Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв.

ПЛАНЕТІ

ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК

ГОТОВНІСТЬ НОМЕР один

‘ 5.-S

сяться — замилуєшся. А хіба 
більша радість для хлібороба,

І. КОРІНОВСЬКИП, 
секретар парторганізації кол
госпу імені Димитрова Компа- 
піївського району.

ій було не менше семи комбай- 
ів. Отже, дві бригади збирати-

ОЛЕКСІЙ АБРАМОВИЧ 
ЦУШНІРЬОВ З КОЛГОСПУ 
«ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МАЛО- 
ВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
НА МИНУЛИХ ЖНИВАХ 
ЗІБРАВ БЛИЗЬКО 5 ТИ
СЯЧ ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА, 
В ЦЬОМУ РОЦІ НОГО ПО
МІЧНИКОМ БУДЕ КОМСО
МОЛЕЦЬ ВІКТОР ДЕМ
ЧЕНКО.

НА ФОТО: О. А. КУШНІ
РЬОВ і В. ДЕМЧЕНКО ОГ
ЛЯДАЮТЬ ХЛІБА.

Фото В. КОВПАКА.

В
Ми*. комсомольці, з хвилюван

ням, слідкували, як проходив візит 
Л. І. Брежнєва у США.

З перших днів свого існування 
Радянська держава проводить по
літику миру. У 
прийнятій XXIV

У Програмі миру, 
17 з’їздом КПРС, 

намічено шляхи для ії втілення в 
життя. В ній, а також у постано
ві квітневого (1973 р.) Пленуму 
НК КПРС знайшла найповніше 
втілення ленінська політика мир
ного співіснування.

Візит Генерального 
ЦК КПРС Л. І

Візит Генерального секретаря 
ЦК і ІфРС Л. І. Брежнєва 

і у Сполучені Штати Америки є 
свідченням того, що ЦК КПРС та 

.Радянський уряд послідовно і

принципово домагаються пом’як
шення міжнародної напруженос
ті.

Комуністична партія Радянсь
кого Союзу першочерговим зав
данням вважає забезпечення мир
них умов для побудови комуніс
тичного суспільства в нашій краї
ні Паша комсомольська група, як 
і весь радянський народ, працею 
відповідає на турботи Комуністич
ної партії про мирне небо. Ми, на
приклад, боремося за підвищення 
надоїв молока. Дружно відгукну
лися на постанову ЦК ВЛКСМ 
«Про участь комсомольців і моло
ді в заготівлі кормів і підготовці 
колгоспів та радгоспів до зимівлі

в період 1973—74 року». Я вклю
чилася у змагання молодих доярок 
області на приз газети «Молодий 
комунар» «Першій тритисячним 
Кіровоградщини». За п’ять місяців 
цього року надоїла по 1830 кіло
грамів молока від кожної корови. 
Цього ж домогаються і мої под
руги.

Ми віримо, що зараз у світі є 
всі можливості дальшої розряд
ки міжнародної напруженості. Ус
пішний візит Л. І. Брежнєва 
США свідчить про це.

Л. ЗАПСЕНКО, 
доярка колгоспу «Прогрес» 
Новоммргородського району.

Перед дівчиною, ученицею середньої школи, був 
чистий аркуш паперу. Намагаючись якомога чіткіше, 
гарно вивести слова, вона написала: «Прошу прийня
ти мене в члени ВЛКСМ».

— Ставити підпис, чи щось добавити шс? — запитала то
го, хто давав їй рекомендацію.

— «Покладені на мене обов'язки буду виконувати сумлін
но. Зі Статутом ВЛКСМ знайома і згодна з усіма його 
положеннями». І етап підпис, — почула у відповідь.

— Та я ще й не вивчила його добре. Не все там і зрозу
міло мені.

— Потім вивчиш...
Ііа цьому й закінчилось.
В райкомі комсомолу під час прийому ученицю запитали.
— Як ти розумієш демократичний централізм?
Відповідь була, але нею залишились незадоволень Пора 

ДИЛІІ дівчині вивчити як слід Статут, подружити з пресою 
з тим, щоб знати про важливі події в країні і за рубежем, 
а потім повернутися до питання про її прийом...

А ось інший випадок, що трапився на заводі.
Олександр прийшов на підприємство з профтехучилища 

Сталося так, що в училищ! він не вступив у комсомол; 
скоїв з друзями одного разу неприємний вчинок. Попрацю
вавши кілька місяців, Олександр звернувся до Анатолія, 
старшого товариша по роботі, щоб той дав йому рекомен
дацію до вступу в члени ВЛКСМ. Анатолій, подумавши, від
повів на те:

— Розумієш, Олександре, працюємо ми разом, але я ще, 
відверто, мало тебе знаю. Давай виберемо вільну годину 
посидимо, поговоримо. Статут треба підучити, та й взагалі 
«підкуватись». Порадитися з майстром. Так що в принци
пі — згода.

Олександр зрозумів ці слова, як відмову І, ображений, пі
шов від Анатолія.

Проте через деякий час знову звернувся з проханням:
—■ Я н виробіток підтягнув, думаю вступати в технікум 

па заочний...
1 після цього почалася підготовка до вступу. Анатолій, 

один з рекомендуючих, поцікавився колом друзів Олек
сандра, трапився випадок побувати в нього пдома, влашту
вав справжній ё^замен із положень Статуту і одного разу 
приніс на зміну акуратно перегнутий аркуш паперу. Цс Су
ла комсомольська рекомендація.

— Ось тепер можна сміливо іти о міськком, — мовив 
Олександрові.

Проаналізуємо коротко ці два випадки. В першо
му рекомендуючий віднісся до прийому в комсомол 
учениці безвідповідально. Коли дівчину запитували в 
школі, чому її не прийняли в комсомол, вова густо 
червоніла, їй хотілось заплакати. Рекомендуючий 
вважав, що вона його підвела, а в дійсності підвів 
він. Аби поставився вимогливо, дологаіг вивчити Ста
тут, насторожив, як кажуть, дівчину, що вступ у ла
ви ВЛКСМ — серйозний крок у житті, до нього 
треба бути добре готовим, дівчина з радістю прико
лола б комсомольський значок ще тоді, коли вперше 
зайшла до райкому. В комсомол вона вступила піз
ніше, але початок її комсомольської біографії буде 
неприємною згадкою, можливо, на все життя.

Чи перевищив свої функції рекомендуючий в дру
гому випадку? Адже можна було сказати, шо за під
готовку вступаючого відповідає комітет. секретар 
первинної організації і без слова дати Олександрові 
рекомендацію. Але ось що записано в Статуті 
ВЛКСМ: «Рекомендуючі несуть відповідальність за 
свою рекомендацію, помогають новим членам 
ВЛКСМ активно включатися в життя первинної ор
ганізації».

І це положення підказано життям. Бо громадська 
активність комсомольця багато в чому залежить від 
його першого кроку в організації. Сам факт вступу 
може на тривалий час дати великий духовний заряд 
юнакові чи дівчині і навпаки — принести байдужість 
при формальному ставленні до прийому.

В Кіровоградському міськкомі, Олександрійському, Ново- 
миргородському, Новоукраївсьиому, Бобрннецькому райко
мах комсомолу дбають саме про цей перший крок. Комсо
мольські активісти вишукують найрізноманітніші форми ро
боти з нсспілковою молоддю — вечори комсомольської сла
ви, зустрічі з ветеранами, доручення, залучення до громад
ської роботи. Це позначається на якісному складі тих, хто 
прилучається до комсомольських лав. Проте цьому сприяти
ме і робота в первинних організаціях з рекомендуючими, 
створення атмосфери вимогливості І принциповості, чого 
бракує окремим комітетам первинних Олександрівсьиого, 
Голованівського, Петрівського районів. Тут часто пропус 

мають той період, коли юнак чи дівчина перебувають 
ворозі шляху в життя, час, коли вступ до комсомольс» 
лав може бути визначальним у подальшій їх трудовій 
життєвій біографії.

Вступ до лав ВЛКСМ — це той 
комсомольського життя, якому, як і початку будь- 
якої відповідальної справи, повинна бути приділена 
найпильніша увага всіх, починаючи від рядового 
комсомольця і кінчаючи бюро міськкомів і райкомів 
ЛКСМУ.

Дав рекомендацію — відповідай за рекомендова
ного. Це закон вашого комсомольського життя.

на 
комсомольських 

і і

першопочаток

ПРОЙТИСЬ полем вранці —
— значить набратися бадьо

рості па цілий день. Хліба коло- 
е 

як

поля, залиті до обрію тугим ко
лоссям. Ось тому лист комбайне
рів Української PCP до всіх ме
ханізаторів країни та звернення 
членів комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського 
району до колективів комсомоль
сько - молодіжних тракторних 
бригад, всіх молодих комбайнерів 
і механізаторів Кіровоградщвни, 
надруковане в вашій обласній

молодіжній газеті, не можуть не 
хвилювати серця справжнього хлі
бороба.

Сьогодні вже можна рапортува
ти: до жнив — готові.

На час жнив реорганізуємо 
тракторні бригади так, щоб в кож- . 
ній було не менше 
нів.

муть хліб лише груповим методом. 
Причому, зерно не залежуватиме
ться довго на полі. Конвейєр ком
байн — автомобіль — тік — еле
ватор працюватиме чітко і безпе
ребійно.

Головна ж запорука багатого 
врожаю в засіках — це сам меха
нізатор. Від його бажання працю
вати, від знань та вміння зале
жать результати жнив. В колгос
пі немало вмілих комбайнерів. А

нещодавно завершили переатеста
цію. 25 механізаторів підвищили 
класність.

Жнива — це езято хліборобсь
кої праці, і ми з хвилюванням че
каємо його початку. На поле ви
йдуть екіпажі Віктора Мусика та 
Петра Капиша, Віктора Громка, 
Юрія Литвинова та інших комбай
нерів. А у секретаря комсомольсь
кої організації колгоспу Івана 
Бойка косовиця триватиме най
довше. Зібравши хліб вдома, він 
зі своїм новим комбайном поїде 
на жнива в Казахстан.

До обрію колосяться хліба. їх у 
пас — 2200 гектарів, по 180 на 
комбайн підрахували. І кожен, че
каючи жнив, обіцяє: не пропаде й 
зернини на стерні, і колоска в со
ломі.

ВТРАТ НЕ БУДЕ!
Ми чекаємо жнивної 

днини, як пілоти ждуть 
хвилини старту. В полі не
наче відчуваєш сством сво
їм: по тугому колоссі бі

жать живущі соки землі. 
Скоро косовиця.

До жнив приступаємо з 
твердим наміром: не 
втратити жодної зернини. 
Для цього повністю об
ладнали збиральну технІ- 
ну, ретельно оглянули всі 
канали руху зерна, герме
тизували можливі місця 
просипання. Ми розрахо
вуємо зібрати ранні зер
нові за 8—10 днів. Допо
можуть в цьому наші во
дії Анатолій Усатенко,

Микола Тупчієнко та Ми
кола Мовчан. Вони взяли 
зобов’язання забезпечити 
своєчасне транспортуван
ня хліба від комбайнів.

Всі жнива пройдуть під 
господарським наглядом 
«Комсомольського про
жектора». Вже проведено 
нараду членів штабу 

«КП» разом з народними 
контролерами, на якій 
розробили заходи по бо
ротьбі з втратами зерна.

В. ЗАЙЧЕНКО, 
М. куропятник, 

молоді комбайнери кол
госпу імені XX з’їзду 
КПРС.
Кіровоградський район.
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СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МОЛОДІ
В ОБЛАСТІ

ЮНОСТІ
ВПЕВНЕНІ КРОКИ

КІРОВОГРАД. Почався цей святковий день по
кладанням квітів до підніжжя пам'ятника В. І. Ле
ніну і С. М. Кірову. В урочистому салюті завмерли 
юні ленінці.

День молоді в цьому році особливий. Він співпав 
із завершенням Всесоюзного фестивалю радянської 
молоді, який ще раз продемонстрував велике трудо
ве натхнення юнаків і дівчат, їх відданість комуні
стичним ідеалам.

На багатьох підприємствах, в навчальних закладах 
відбулися урочисті збори, концерти художньої само
діяльності, спортивні свята. Масове молодіжне свято 
відбулося в Кіровоградській школі вищої льотної 
підготовки. На ньому відзначалися кращі комсо
мольські активісти, юнаки і.дівчата здавали норми 
ГГІО, проводили спортивні змагання, концерти ху
дожньої самодіяльності.

А увечері на літньому майданчику парку культури 
імені Леніна відбулися урочисті збори молоді облас
ного центру. З доповіддю «Назустріч X Всесвітньому 
фестивалю молоді і студентів» виступив перший сек
ретар МК ЛКСМУ М. Скляниченко. Виступаючі, — 
токар заводу «Червона зірка» В. Перехожук, пра
порщик військової частини В. Горячев, секретар ко
мітету комсомолу педінституту В. Жусова говорили 
про справи сьогоднішньої молоді, яка перейняла у 
спадок ентузіазм, комсомольський запал всіх радян
ських поколінь.

Були нагороджені переможці Всесоюзного фести
валю радянської молоді серед комсомольських орга
нізацій міста. Дипломи І ступеня одержали комсо
мольські організації заводу «Червона зірка», швей
ної фабрики, заводу тракторних гідроагрегатів, 
міськпромторгу та льотно-штурманського училища.

' Учасники зборів надіслали вітальний лист на ад
ресу ЦК КПРС. Президії Верховної Ради СРСР та 
Радії Міністрів Союзу PCP.

МІСТО
МОЛОДІЄ
ВІД
УСМІШОК

ОЛЕКСАНДРІЯ. В неді
лю вули ц і 
прикрасились 
рогоцінними
— радісними обличчями 
юнаків та дівчат. Адже 
юнь — краса і сила 
ша. Це молоді ру
бають вугілля, будують 
мостові крани, монтують 
електроапаратуру, ремон
тують потужні самоскиди, 
вчаться.

Вони прийшли на пло
щу Перемоги де розпо
чався мітинг, присвячений 
Дню молоді. На трибуні— 
старі більшовики, учасни
ки визволення міста від

міста 
най д о - 

оздобами

на-
руки ру-

німецько-фашистських за
гарбників, ветерани пра
ці, працівники міськкому 
партії та міськкому ком
сомолу. Вони вітають 
учасників мітингу з свя
том, бажають комсомоль
ської наснаги для великих 
звершень.

Міський стадіон і парк 
будівельників розквітають 
строкатим розмаїттям на
ціональних костюмів та 
спортивних форм. Молоді 
олександрійці стали учас
никами спортивної про
грами, підготовленої фіз
культурниками, перед ни
ми виступили аматори ху
дожньої самодіяльності 
Будинків культури рай- 
енергоуправління, елек
тромеханічного заводу та 
міста. До вечора тривали 
ігри, танці. Святкування 
Дня молоді завершилось 
великим вогнищем, біля 
якого зібрались всі учас
ники торжества.

ЙІ ИНУВ лише рік відтоді, як на завод 
комбікормових виробів прийшла молода 

робітниця Валентина Миргородська. Та 
вона вже досвідчена господиня у своєму 
великому цеху. Так, господиня, бо у сиро
винному цеху в зміні працює вона одна.

Швидко поступають сигнали, телефонні 
дзвінки. Валя вправно включає агрегати.

— Це мені сповіщають, що йде зерно, — 
пояснює вона. — Тут, на восьмому поверсі, 
в цеху, де працює дівчина, зерно перероб
ляється на січку і відправляється в інший 
для дальшого обробітку.

— Валю, подобається робота? — питаю.
— Звичайно, якби я не знаходила задово

лення. то, певне, і не працювала б тут. Ад
же маю справу із складною технікою. 
Врешті, мій фах тісно пов’язаний з однією 
з найважливіших професій — хліборобсь
кою.

Так, Віаля має рацію. Тисячі тонн готово
го корму щомісячно відправляє завод в усі 
кінці республіки і області.

Бригада молодого майстра виробничого 
цеху Марії Петренко за минулий місяці ви
готовила і здала державі 2740 тонн висо
коякісних кормів при плані 2225 тонн. Вже 
дпа місяці підряд утримують перше місце і 
перехідний Червоний вимпел заводу.

Крім виконання соціалістичних зобо
в’язань, які ми взяли, кожен член бригади 
бореться за звання «Кращий по професії»,— 
говорить майстер.

У ЦК ЛКСМУ ТИ ГОТОВИЙ ДО ЖНИВ!
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли поста

нову «Про заходи по забезпеченню збирання врожаю 
і заготівель сільськогосподарської продукції у 1973 
році». Усвідомлюючи високу відповідальність перед 
партією і народом за урожай третього, вирішального 
року дев'ятої п’ятирічки, комбайнери Української 
PCP звернулись до всіх механізаторів країни із за
кликом — швидко і якісно провести нинішні жнива.

Виключна роль в цьогорічних збиральних роботах 
юнаків і дівчат республіки. Секретаріат ЦК ЛКСМУ 
днями прийняв постанову «Про завдання комсомоль
ських організацій республіки по забезпеченню актив
ної участі комсомольців і молоді у збиранні врожаю 
зернових 1973 року». Згідно постанови обкоми, рай
коми, міськкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські ор
ганізації зобов'язані провести відповідну роботу по 
широкому залученню молоді до участі в жнивах, 
комплектуванню комсомольсько-молодіжних збираль
них агрегатів, екіпажів автомашин. Лист комбайнерів 
Української PCP необхідно обговорити повсюдно 
на відкритих комсомольських зборах.

Серед комсомольсько-молодіжних збиральних агрегатів,

екіпажів автомашин, всіх юнаків і дівчат колгоспів, радгос- 
пій, системи «Сільгосптехніка», автогосподарстп. хлібоприй
мальних пунктів треба організувати соціалістичне змагання 
«а своєчасну і якісну підготовку до жнив, проведення іх в 
найстисліші строки без втрат. З метою широкого залучення 
молодих жниварів до трудового суперництва па косовиці 
хлібів, оголошується республіканський конкурс на кращого 
молодого комбайнера. Комітетам комсомолу в ході змагання 
слід широко використовувати різноманітні стимули мораль
ного і матеріального заохочення передовиків, всіляко підтри
мувати і розповсюджувати їх досвід.

Штаби і загони «Комсомольського прожектора» ма
ють провести рейд-перевірку готовності до жнив зби
ральної техніки, токів, зерносховнш, приймальних 
пунктів та під’їзних шляхів. В ході косовиці дозорці 
покликані здійснювати контроль за ходом збирання, 
створювати на виробничих ділянках контрольні пос
ти, дозори, оперативні групи «КП» і юні добровільні 
протипожежні дружини.

Як наголошується в постанові, обкомі!, райкоми 
ЛКСМУ, комітети комсомолу первинних комсомоль
ських організацій зобов’язані організувати змістовну 
пропагандистську та культурно-масову роботу серед 
молоді, зайнятої на збиранні.

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ РАД
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

У неділю, 17 червня 1973 року, 
в Українській Радянській Соціа
лістичній Республіці відбулися ви
бори до обласних, районних, мі
ських, районних у містах, селищ
них і сільських Рад депутатів тру
дящих чотирнадцятого скликання.

Вибори скрізь пройшли органі
зовано, при високій активності ви
борців, під знаком всенародної 
боротьби за успішне здійснення 
накреслень XXIV з’їзду КПРС, рі
шень грудневого (1972 р.) Плену
му ЦК КПРС, за дострокове вико
нання завдань третього, вирішаль
ного року п'ятирічки.

Вибори з новою силою проде
монстрували морально-політичну 
єдність радянського суспільства, 
монолітну згуртованість трудящих 
навколо Комуністичної партії, її

ленінського Центрального Комі
тету, стали новим свідченням тор
жества ідей інтернаціоналізму, 
дружби народів СРСР, дальшого 
розвитку соціалістичної демокра
тії.

На Україні депутати обиралися 
до 25 обласних, 477 районних, 393 
міських, 93 районних у містах, 788 
селищних і 8576 сільських Рад де
путатів трудящих.

Всього в голосуванні взяло 
участь 33 135 998 чоловік, що ста
новить 99,99 процента від загаль
ної кількості виборців.

За кандидатів у депутати облас
них Рад голосувало 99,95 процен
та виборців, до районних Рад — 
99,96 процента, до міських Рад — 
99,92 процента, до районних Рад у 
містах — 99,92 процента, до сіль-

се- 
від 
що

ських Рад — 99,97 процента і 
лищних Рад — 99,94 процента 
загальної кількості виборців, 
брали участь у голосуванні.

До всіх місцевих Рад по Україні 
обрано 518 447 депутатів, серед 
яких жінок — 45,34 процента, без
партійних — 53,46 процента, ро
бітників ) і колгоспників — 72,12 
процента. 37,82 процента депута
тів обрано до місцевих Рад 
уперше.

У двох виборчих округах вибо
ри не відбулися, а в трьох окру
гах по виборах до сільських Рад 
кандидати не дістали більшості 
голосів. В одному округу вибори 
депутата до районної Ради визна
ні недійсними. Відповідно до ви
борчого закону в цих округах від
будуться нові вибори.

(РАТАУ).

В житті кожної людини бувають події, 
які не забуваються, і які, бува, визначають 
псе дальше життя. Радісним і незабутнім 
днем для комсомольців силосниці Валенти
ни Баралюк та слюсаря-ремонтника Мико
ли Бондаренка був день, коли за перемогу

помітиш. Навіть наглядна агітація на діль
ницях і в цехах — то турбота партійної ор
ганізації та профкому. Хотілось проаналізу
вати план роботи комсомольської органі
зації. Такого у секретаря не виявилося. До
велось повірити

ПЕРШІ
В ОГЛЯДІ

ТЕХОБУЧУ

Відповідай, 
товаришу 
комітет

Або як головними винуватцями 
стали.«.будівельники

в індивідуальному соціалістичному змаган
ні їм присвоїли звання ударників комуніс
тичної праці.

Відрадно, що на заводі комбікормових „ 
виробів працює багато молоді. Очолює ком
сомольську організацію молодий інженер по 
автоматиці Ііатан Клігср. І дуже хотілося, 
щоб про всі хороші справи, про які йшла 
мова, розповів комсомольський ватажок. 
Та, на жаль, організуючої ролі комітету 
комсомолу і його секретаря в справі всдеїн 
Ня соціалістичного змагання па заводі не

жретаря не виявилося, До- 
Натану, що план у нього 

вдома. А тим часом 
. комсомольсько • моло

діжна бригада, яку 
очолює член комсо
мольського бюро Ва
лентина Споденюк з 
невідомих причин по
чала відставати в ро
боті. Мали намір за
слухати звіт брига
дира на бюро, та все 
так і залишилося в 
намірах.

— Просто часу бра
кує, — шукає виправ

ім приміщення немає,дання Клігер. — Та 
ніде провести навіть збори.

До речі, коли проводили їх останній раз, 
так і не вдалось вияснити. Комітет комсо
молу живе майбутнім. От, мовляв, у пас па 
території будується адміністративний буди
нок, тоді, можливо, щось і буде. А поки що 
в занепаді комсомольської роботи винні.,, 
будівельники. Адже адміністративний буди
нок ще не готовий..,

Л. КОВАЛЕНКО.
м .Кіровоград.

Секретаріат ЦК ЛКСМУ, 
колегії Міністерства сільсь
кого господарства УРСР, 
Міністерства радгоспів 
УРСР* Міністерства 
УРСР, Українського 
нання Ради Міністрів 
«Укрсільгосптехніка» 
Державного комітету 
Міністрів УРСР по профтех- 
освіті розглянули підсумки 
республіканського огляду 
комсомольських організацій 
на кращу постановку робо
ти по залученню сільської 
молоді до оволодіння тех
нічними спеціальностями.

Протягом 1972 року про
фесії сільського механізато
ра набули 68 тисяч випуск
ників СПТУ, зараз а сільсь
ких профтехучилищах на
вчається 88930 чоловік, в 
тому числі 4369 дівчат. На 
короткотермінових курсах 
минулого року підготовлено 
64 тисячі трактористів, ком
байнерів, шоферів, цього 
року — понад 71 тисячу чо
ловік.

Переможцями республі
канського огляду визнані: 
Хмельницька обласна ком
сомольська організація, 
Старобільська Ворошилов- 
градської області та Кіров- 
ська — Кримської області 
районні комсомольські ор
ганізації, первинні комсо
мольські організації кол
госпу імені Леніна Мукачів
ського району Закарпатсь
кої області, колгоспу «Шлях 
до комунізму» Казанкієсь- 
кого району Миколаївської 
області, Новопразької се
редньої школи Олександ
рійського району Кірово
градської області та інші.

Огляд комсомольських 
організацій на кращу поста
новку питань техобучу се
ред сільської молоді буде 
продовжено у 1973——1974 
роках.

освіти 
об'єд- 
УРСР

та
Ради



26 червня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР» З епюр.

ХАРАКТЕРНИЙ творчий по
черк . здібного колективу 

Могильовського драмтеатру — 
7 рельєфна глибина, виразність 

основної думки вистави. Той 
факт, що зображення в дина
мічних конфліктах, сюжетних 
перипетіях відбувається не ло
бовою прямолінійністю, а фор
муючись через акторське «я», 
залишає остаточний висновок 
глядачеві — перед ним 
справжні творці. Це сприяє ви
никненню особливого зв'язку 
між сценою і глядачевим за
лом.

Виходу артиста, який має що 
сказати зі сцени, завжди чека
ють з нетерпінням. Саме ця ри
са притаманна багатьом артис
там Могильовського театру. І 
молодим, і досвідченим. Від 
того — успіх багатьох вистав.

Вже від погляду на 
топо чи іншого театру, 
значити, яке питання

ПЕРЕМше чистота СУМЛІННЯ
До гастролей Могильовського театру

репертуар 
можна вн- 

.............. хвилює ко
лектив. Адже повне самовираження 
актора передається якраз через ак
тивне схвалення чи заперечення 
життєвості образу. Білоруські митці 
разом з класикою привезли на гаст
ролі вистави з сьогодення, в яких 
гостро ставляться питання мораль
но-етичні, питання людської гіднос
ті. честі, обов’язку перед іншими 
людьми, суспільством.

Драма І. Штока «Ленінград- 
'■ ський проспект» — одна з та

ких вистав. Автор відтворив 
життя сім'ї протягом сорока 
днів. Та широта огляду вихо-

-.. —

1

дить за межі кімнати — лока- 
г.ізованість дії лише вагоміше 
підкреслює безліч психологіч
них зв язків, контактів, зв'язку 
кожного з життям суспільства, 
з його моральними законами.

Сім’я Забродіних вірна сво
їм життєвим принципам 
ності, г - •*
чистоти.
Павлович та Клавдія Петрівна 
пронесли
В пам’яті 
роки їхньої 
юності, сповненої боротьби за 
новий день. Такими ж чесними 
і відкритими людьми хочуть 
бачити своїх дітей. Старший 
Федір (артист Полонський) ра
зом з іншими спеціалістами Ра
дянського Союзу допомагає 
будувати важливий промисло
вий об'єкт в Індії. Батько й ма
ти бачать у ньому продовжен
ня своєї долі, своїх ідей, пере
конань... Молодший — Борис 
(артист Корпусь), — крайній 
півсередній популярної фут
больної команди, —- вибирає 
шлях повторованіше.

і —■ чес- 
партійності, моральної 

Подружжя •— Василь

їх крізь усе життя, 
обох — неспокійні 

комсомольської

Взаємовідносини поколінь — 
проблема, крізь призму якої 
найвиразніше можна прослід
кувати спрямованість сьогод
нішнього дня. В драмі «Ленін
градський проспект» (режисер 
заслужений діяч Вірменської 
PCP Б. М. Філіпов) вирішується 
вона через конфлікт безком
промісний, в якому герої, носії 
певних моральних категорій 
випробовуються на міцність і 
життєвість. Герої вистави не по
трапляють в якісь вкрай незви
чайні ситуації, навпаки — побу- 
тсвість самої дії, на перший 
погляд, применшує значимість 
роздумів, переживань персона
жів. Та справжня життєва дос
товірність, логічна і психологіч
на вмотивованість вчинків і рі
шень героїв, надають виставі 
широкого громадянського зву
чання, не здрібнюють питання, 
поставлені автором, а ставлять 
їх в ряд принципово важливих.

Борис, підпавши під вплив Семе
на Семеновича, людини з широки
ми І заохочувальними жестами бла
годійника і покровителя молодих 
талантів — втрачає риси, які так 
ціняться в сім'ї Забродіних, а звід-

си й — в суспільстві. Борис в най
відповідальніший момент підводить 
свою команду, товаришів, робить 
спробу залишити їх. Людина, одно
го разу но почувши голос свого 
сумління, (заради задоволення влас. 
ного самолюбства здатна поступово 
зовсім заглушити той голос. Цього 
найбільше бояться Василь Павло
вич, Клавдія Петрівна, Маша — на
речена Бориса. В цьому випадку 
кожен вчиняє по-різному. Василь 
Павлович, обурений підступністю і 
підлістю Семена Семеновича, в слі
пому батьковому гніві ставить свого 
сина на один рівень з шахраєм, лю
дини без моралі і переконань. Ма
ша відчуває — це наносне. їх моло
дість — її, Бориса, ровесників не 
здатна на зраду. її коханий збочив 
з прямого шляху, але живе він се
ред людей, які не залишать його и 
біді. Артистка Ходенкова з великою 
майстерністю переконує глядача в 
цьому. її героїиня бореться за щас
тя обох.

Цікаві образи створили на
родний артист РРФСР М. І. Ро- 
діонов (Забродін), заслужена 
артистка БРСР і КАРСР М. Г. 
Федяева (Клавдія Петрівна) та 
заслужений артист БРСР А. А. 
Єфременко (Дмитро Сергійо
вич Скворець). їх герої не схо
жі між собою, та вони спів
звучні єдністю ідей, переко
нань, за які вони боролися, які

залишили в спадок своїм доч
кам і синам.

Артист Корпусі, в ролі Бориса — 
переконливий, життєвий. Протягом 
дії глядач має змогу стежити за 
внутрішньою перебудовою героя. 
Актор передає всю гостроту пере
живань Бориса без зайвих дета
лей — пристрасть, внутрішня боро
тьба проривається крізь його дії.

Семен Семенович (заслужений ар
тист БРСР А. А. Рудаков) — нату
ра особливого складу. А. А. Руда
ков зіграв ніби дві ролі. Спочатку 
його герой — чесна, Інтелігентна, 
абсолютно чиста й багатогранна 
натура. В кінці — все цс виявляєть
ся мішурою, під якою оголюється 
людина підла, егоїстична, підступ
на.

Два покоління показано в 
п’єсі не ізольовано, тим паче, 
не самотньо. Єдність їх — в 
духовному зв'язку. Перемога 
справжніх життєвих сил, безпе
речна вищість їх над відмираю
чими рисами окремих людців, 
підтведжується самим складом 
і характером радянських лю
дей.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.

СИЛОЮ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА
Відзначення 75-річчя з дня народження О. К. Журливої
«Поет вглирає. Поезія — 

залишається». Ці слова не 
раз повторювалися в день 
відзначення громадськістю 
Кіровограда 75-річчя з дня 
народження нашої визнач
ної землячки української 
радянської поетеси Олени 
Журливої. Псевдонім Оле
ни Костянтинівни Котової 
не був тотожний духу її 
творів, творів високого гро
мадського звучання, непід
робного оптимізму, палкого 
заклику до будівництва но
вого життя, служіння наро
дові. Він більше відповідав 
настрою людини, якій бо
лять турботи народні. І це 
підтверджує і життєвий, і 

|)*ворчий шлях Олени Жур- 
гливої. Прикута на довгі ро
ки до ліжка хворобою, во
на знаходила в собі сили, 
щоб художнім словом сво
їм брати участь у звершу
ваному рідною Вітчизною. 
Тема радянського патріо
тизму, гордості за наше 
світле сьогодні була про
відною у поетичному до
робку Журливої, що визна
чило його пафос, високий 
Ідейний зміст.

Це відзначалося на уро
чистому вечорі, присвяче
ному ювілею поетеси, який 
відбувся 23 червня в Бу
динку культури імені Калі- 
ніна. Вечір відкрив заступ
ник голови Кіровоградсько
го міськвиконкому В. І. 
Агафінець.

З доповіддю про життя і 
творчість О. К. Журливої 
на вечорі виступила канди
дат філологічних наук до
цент Кіровоградського пед
інституту Л. М. Кіліченко.

Слово про поетесу виго
лосили член правління 
Спілки письменників Украї
ни П. А. Байдебура, кірово
градський поет В. Базилев- 
ський. Студенти педінститу
ту прочитали натхненні вір
ші поетеси.

У вечорі взяли участь за
відуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому КП 
України І. П. Оліфіренко, 
другий секретар Кірово
градського міськкому пар
тії А. Д. Суханов.

Того ж дня літературно- 
художній вечір відбувся в 
Кіровоградському педінсти
туті.

У день ювілею поетеси 
на її могилу було покладе
но квіти від міськвиконко- - 
му, Спілки письменників 
України, обласного літоб'єд
нання.

...Кіровоградська СШ № 3. 
Тут кілька років працювала 
вчителькою О. К. Журлива. 
Розкішні тихі клени ще па
м'ятають голос наставниці 
юної зміни. > в •

Об одинадцяцій годині 
дня біля закладу відбувся 
урочистий мітинг, присвяче
ний відкриттю меморіаль
ної дошки.

Мітинг відкрив заступник 
голови Кіровоградського 
міськвиконкому В. І. Ага
фінець.

На мітингу виступили до
нецький письменник П. А. 
Байдебура, очитель СШ 
№ З Я. І. Козуля, робітник 
заводу «Червона зірка» 
М. В. Хомінський, учениця 
Алла Лаш, студентка педін
ституту Ольга Заніздра.

До білого полотнища, що 
на шкільній стіні, підходять 
другий секретар міськкому 
КП України А. Д. Суханов, 
письменник П. А. Байдебу
ра, солова обласного літ
об'єднання В. О. Погрібний, 
члени бюро літоб'єднання 
В. О. Базилевський, В. М. 
Бондаренко, М. О. Стоян, 
сестра О. К. Журливої К. К. 
Вишницька.

Заступник голови міськ
виконкому В. І. Агафінець 
знімає покривало. «В цій 
школі в 1951—1956 рр. пра
цювала відома українська 
радянська поетеса Олена 
Костянтинівна Журл и в а 
(Котова)» «— ці слова, що 
викарбувано на гранітній 
плиті, запишуться свідчен
ням пам’яті про. незабутню 
поетесу.

Потім відбулося засі
дання обласного літоб’єд
нання. На ньому виступили 
голова літоб’єднання В. О. 
Погрібний, член правління 
Спілки письменників Украї
ни П. А. Байдебура.

них П. Байдебура.

ТР АТЕРИНА Петрушина шість років працює токарем в механоскладаль- 
йому цеху № 2 заводу «Червона зірка». Ще під час практики їй —» 

учениці Уманського технічного училища — сподобалося велике підприєм
ство, вперше відчула тут увагу і щирість робітничого колективу, Старанну 
й працелюбну дівчину помітили в цеху. Хоч і новенька, а з самого почат
ку норми виконувала на 130 процентів, і громадські справи не обходила. 
Два роки її незмінно обирали групкомсоргом токарної дільниці, з 1969 
року — вона член комсомольського бюро цеху. За час роботи на заводі 
Катя навчила своєї спеціальності майже десять чоловік, передових прийо
мів праці вчилась сама. Останні щозмінні показники її — 150—160 про

центів. На XXI з'їзді комсомолу України її обрали в члени ЦК ЛКСМУ.
Нещодавно Катерина Петрушина побувала на Другому фестивалі друж

би радянської і болгарської молоді в Болгарії. Про свої враження вона 
розповіла нашому кореспонденту.

^БОЛГАРІЮ я 
їхала вперше,

і хоча знала, що 
там на нас — де
легацію радян
ської молоді — че
кали друзі, все ж 
хвилювалася. Піз
но ввечері поїзд 
зупинився на стан
ції міста Русеє, 
і ми мали тут пересісти на софіївсь- 
кий. Перший крок на болгарській 
землі... Потім ми побуваємо в столиці 
Софії, в багатьох містах і населених 
пунктах, та пізнання дружньої соціа
лістичної країни почалося саме з цьо
го прикордонного містечка. Весь вок
зал і привокзальну площу заповнила 
молодь, піонери, люди старшого по
коління. Всюди — щирі посмішки, 
теплі рукостискання і — квіти, квіти, 
квіти. Де поділась і дорожна втома^: 
високо в небо несеться дружнє п 
розкотисте: «ДКСМ — ВЛКСМІ», 
«КПРС — БКПІ», «Вечна дружба!..». 
«Дружба!», «Дружба!».

Прямо на пероні виникло імпровізо
ване хоро — юнаки і дівчата в наці
ональних болгарських костюмах, ми— 
гості, у фестивальній формі радянсь
кої делегації. Кажуть про інтерна
ціональність мови музики й танцю. А 
тоді па пероні подумалось інше: я 
вперше бачу цих чорнооких юнаків і 
дівчат, та враження таке, ніби знаю їх 
давно і як давнім друзям, щиро ра
дію їм. Так буває, коли зустрічаєш 
людей природно щирих, гостинних і 
доброзичливих.

Незабутнім став кожен день фести
валю дружби, в записнику більшало

ДРУЖБА РІДНИТЬ
СЕР Ц Я

адрес моїх нових знайомих, нотаток 
з місця подій. Знайомства заводились 
швидко і невимушено. В автобусі 
№ 12, яким ми їздили, виявилась де
легація з Толбухіиського округу. Нас 
буквально засипали запитаннями: 
«Як там, в Кіровограді? Ви ж обо
в’язково приїдьте до нас, коли вас 
чекати?..». Програма фестивалю не 
передбачала відвідування Толбухін- 
ського округу — ми дякували за за
прошення і нічого конкретно не мог
ли відповісти. Якою ж було несподі
ванкою, коли в Варну за нами, кі- 
ровоградцями, приїхав перший секре
тар Толбухіиського окружкому ДКСМ 
Іван Станєв: «Завтра вранці вас че
кає Толбухін», — запросив він.

Добруджанські степи дуже, схожі 
па наші і маки, яких нарвали нам по 
дорозі в місто, теж такі, як паші по
льові. Нам влаштували зустріч в ок
ружкомі БКП та в окружкомі ДКСМ. 
На прощання Іван Станєв сказав: 
«До осені, другарі! Приїдемо підби
вати підсумки роботи інтернаціональ
ного клубу механізаторів».

К. ПЕТРУШИНА, 
робітниця заводу «Червона зір
ка».

= ФУТБОЛ --л

ПЕРЕМОГА
Ні кіровоградській «Зірці», пі ка- 

діївському «Шахтарю» у матчі, що 
відбувся в Кадіївці, втрачати не було 
чого. Обидві команди перед цим ви
ступили невдало: «Шахтар» зазнав 
п’ять поразок підряд, а «Зірка» двічі 
покидала поле переможеною. Гірники 
прагнули, нарешті, реабілітувати себе 
перед своїми болільниками, а кіропо- 
градці — розвіяти репутацію команди, 
яка но вміє добре показати себе н 
гостях.

Цілеспрямованішими були кіроио- 
градці, де нападаючих Олександра Ко
това, Віктора Каїцея та Віктора Сту
пака активно підтримували півзахис
ники Олександр Войцсхович, Володи
мир Сак і Олексій Кацман. Колн стріл
ка секундоміра робила 25-й оберт нав
коло циферблату, лівим краєм прорвав
ся Ступак. Його прострільну передачу 
пміло використав Котов і відкрив ра
хунок. Незабаром Котов обіграв кіль
кох захисників і примусив футболістів

ПІД ЗАВІСУ
аШахтаря» знову розпочати з центра 
поля.

Рахунок 2:0 не змінився до кіпця зу
стрічі. Спроби гірників відігратися в 
другому таіімі успіху но мали. Цього 
разу чіткіше діяв захист кіровоградців, 
де підходи до штрафного майданчику 
по краях захищали Олег Бондаренко 
та Євген Шкалопий, а в центрі оборо
ни знаходилися Олександр Дейнега та 
Анатолій Хролов. В «ударі» був І во
ротар Олексій Тонов, який з’явився на 
полі після тривалої перерви.

Черговий матч «Зірка» проведе в Кі
ровограді. її гостем буде севастополь
ський авангард.

М. САВЧЕНКО.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.



4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 26 червня ІМЗ року,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 26 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольо
рове телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (СШЛ). 15 
серія — «Джуді рятує Май
ка». (М). 10.30 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. Ляль
кова вистава «Школа на галя- 
внпці». (М). 11.00 — Інформа
ційна програма. До візиту

Л. І. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. До візиту 
Л. І. Брежнева у Францію. 
(М). 12.00 — Концерт. (М).
15.55 — «До світла». (Львів). 
16.25 — «Сан полку». Вистава 
Київського театру Юного гля
дача. (К). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «Крилом до кри
ла». Прем’єра документаль
ного фільму. (М). 10.15 — Ко
льорове телебачення. «Тіні 
зникають опівдні». Телевізій
ний багатосерійний фільм. 2 
серія. (М). 20.30 — Програма 
«Час». (М). До візиту тов. 
Л. І. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. До візиту 
тов. Л. І. Брежнєва у Фран
цію. (М). 21.30 — Передача із 
Ленінграда. 22.45 — Новини. 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА.

13.00 — Новини. (М).
18.10 — Камерний кон
церт. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — Концерт випускників 
республіканської студії ест
радно-циркового мистецтва. 
(К). 20.20 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 20.30 — Програма 
«Час». До візиту тов. Л. І. 
Брежнепа у СШЛ. До візиту 
тов. Л. І. Брежнєва у Фран
цію. (М). 21.30 - Художній
фільм «Сюжет для невеликого 
оповідання». (К). 22.50 — Ін
формаційний огляд «На ланах 
республіки». (К).

СЕРЕДА, 27 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Багатосерійний 
телевізійний художній фільм 
«Дактарі». (СІЛА). 16 серія.

«Пропало левеня». (М). 10.30 
— Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Умілі руки». (М). 
11.00 — Інформаційна програ
ма. До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва у Сполучені Штати 
Америки. До півиту тон. Л. І. 
Брежнєва у Францію. (М). 
12.00 — «Музична афіша». 
(М). 12.50 — Кольорове теле
бачення. Науково-популярний 
фільм «В ім’я миру І прогре
су». (М). 15.30 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 15.35 — «А 
пароплави гудуть і відхо
дять». Телефільм. (Кірово
град). 10,50 — «Мій сучас
ник». І. Стрельченко. (До
нецьк). 17.25 — Для дітей. 
«Паваиські казки». (Кірово
град). 17.40 — До 70-річчя 
Другого з'їзду РСДРП. (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —

Кольорове телебачення. «Біро
біджан — місто промнеловез. 
(М). 18.35 ■“ Кольорове теле
бачення. «Наша адреса — Ра
дянський Союз». Концерт ху
дожньої самодіяльності. (М). 
20.00 — Кубок СРСР з футбо
ла. 1/8 фінали. «Шахтар* 
(Донецьк) — «Зоря» (Воро
шиловград). II тайм. (Переда
ча з Донецька). 21.00 — Про
грама «Час». До візиту тов. 
Л. І. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. До візиту 
тов. Л. І. Брежнєва у Фран
цію. (М). 22.00 — Кольорово 
телебачення. «Співав Кільбер 
Беко». (М). 22.35 — Новннн,
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Умілі руки». 
(М). 11.00 — Інформаційна
програма. До візиту тов.

т-. - 11.......

Л. І. Брежнева у США. Па 
візиту Л. і. Брежнєви У Фран« 
цію. (М). J8.00 — Новини.
(М). 18.10 — Реклама, оголо» 
шення. (К). 18.30 — Те/е.,
фільм. «Вірність». (К). Atix) 
Інформаційна програма «вІс* 
ті». (К). 19.30 - «Добру
путь». Передача, присвячена 
закінченню навчального року. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти*. (К). 21.00 •— Програма
«Час». До візиту топ. Л. f, 
Брежнєва у США. До візиту 
тов. Л. І. Брежнєва у Фран
цію, (М). 22.00 - Художній
фільм. «Зорі Парижа». (К), 
23.35 — Інформаційний огляД 
«На ланах республіки». (К). 
23.40 — Кубой СРСР з футбро 
ла. «Динамо» (Київ) ~ «Кой- 
рат» (Алма-Ата). II тайм, 
(К). і

КШШ ПІТИ вчитися?^
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

для Підготовки мулярів, малярів, штукатурів, 
теслярів, плнточннків-лицювальникія-мозаїстів — 
строк навчання 1 рік;

малярів-штукатурів, стопярів-теслярів, монтаж* 
нмків конструкцій — мулярів — строк навчання 
2 рони.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 20 років з освітою за 3, 9, 10 
класів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій практиці. Час навчання в училищі зара
ховується 9 загальний трудовий стаж.

Училище мас добру матеріальну базу для під
готовки кваліфікованих спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, 
спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих і се
редніх спеціальних учбових закладів на пільгових 
умовах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа, де учні зможуть 
одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати заяву э 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім'ї, 
форма № 286, шість фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1973 
року

Початок навчання —- 1 вересня 1973 року.

Адреса училище: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 
•хід із вул. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

на 1973—1974
НА СТАЦІОНАРНОМУ ВІДДІЛЕННІ ТЕХНІКУМ ГО

ТУЄ:
на базі неповної середньої школи:
Техніків-технологів по виготовленню форм високо

го друку.
Техніків-технологів по друкарських процесах ви

сокого друку.
Техніків-технологів плоского друку.
на базі середньої школи:
Техніків-механіків по експлуатації поліграфічних 

машин та устаткування.
Бухгалтерів для роботи на поліграфічних підпри

ємствах.
НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ:
на базі неповної та середньої школи:
Техніків-технологів по виготовленню форм високо

го друку.
Техніків-технологів по друкарських процесах ви

сокого друку.
Техніків-технологів плоского друку.
Техніків-технологів брошувально-палітурного ви

робництва.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ №2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
для підготовки кваліфікованих робітників з спе

ціальностей:
муляр-монтажннк конструкцій, маляр, столяр, му

ляр, маляр-штукатур, лиціовальник-плнтковик.
До училища приймаються юнаки віком 15—17 років 

та дівчата до 20 років ,які закінчили 8—10 класів, а 
також звільнені я запас з лав Радянської Армії.

В училищі молодь має можливість одержати од
ночасно спеціальність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років навчання на базі во
сьмирічки набуватимуть спеціальність муляра-мон- 
тажника конструкцій, маляра та столяра, після за
кінчення за цим фахом училища одержують диплом 
про присвоєння спеціальності і про середню освіту.

Училище проводить також набір учнів на базі 8, 9, 
10 класів на спеціальності з строком навчання: му- 
ляр-шіукатур та столяр-тссляр — 2 роки, муляр, ли- 
цювальник-плнтковик — 1 рік.

ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

навчальний рік
на базі середньої школи:
Бухгалтерів для роботи на поліграфічний підпри- ч 

смствах.
Вступники здають вступні екзамени:
на базі неповної середньої школи — українську 

або російську мову (диктант), математину (усно); 
на базі середньої школи — українську або російську 
мову і літературу (твір), математику (усно).

До вступу потрібно додати заяву, свідоцтво про 
освіту (в оригіналі), медичну довідку (форма № 286), 
чотири фотокартки (3X4).

Заяви приймаються на стаціонарному відділенні:
— на базі неповної середньої школи з 1 червня по 

31 липня 1973 року; на базі середньої школи з І 
червня по 14 серпня 1973 року; на заочне відділення 
— з 3 травня по 10 серпня 1973 року.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня 
1973 року.

Адреса технікуму. 290004, м. Львів, пп. Радянсь
ке. 1

ДИРЕКЦІЯ.

Всі учні, незалежно від строку навчання, перебу
вають на державному забезпеченні (триразове харчу
вання, обмундирування та гуртожиток).

Під час виробничого навчання учні одержують гро- і 
пюву винагороду в розмірі 33 проценти від суми вар- і 
тості виконаної роботи. ...

Училище знаходиться в центрі міста, розміщене в 
добре обладнаному триповерховому приміщенні о ; 
спортивним та актовим залами, працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, документ про 
освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживання з зазначенням складу 
сім’ї, характеристику з школи, п'ять фотокарток роз- ■ 
міром 3X4 см, медичну довідку форма № 286.

Початок навчання — 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук, Полтавської облас

ті, вул. Першотравнсва, 12.
 ДИРЕКЦІЯ. І

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕМЗ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ:

арматурник-електрозварник, тесляр, електромон
тажник по освітленню освітлювальних і силових ме
режах і електрообладнанню, маляр-штукатур, лицю- 
вальник-плитковнк, кровельннк всіх видів покрівлі, 
машиніст (кранівник) кранів самохідних і стаціо
нарних, муляр-пічник-штукатур.

ЗІ СТРОКОМ НАВЧАННЯ 1 РІК: 
муляр, ллотник.
На ці спеціальності приймаються юнаки і дівчата, 

які закінчили 8—10 класів віком від 15 років і стар
ше. Групи, укомплектовані на базі десяти класів, на
вчаються по скороченій програмі. Зараховані до учи
лища мають можливість продовжувати навчання в 
9—10 класах вечірньої школи. Учні в період навчання 
знаходяться на повному державному забезпеченні, 
Демобілізовані воїни навчаються по скороченій про
грамі від 8,5 до 10,5 місяців з виплатою стипендії в 
розмірі 75 карбованців.

Всі учні під час виробничої практики додатково 
одержують 33 проценти від заробленої суми.

Вступникам слід подати такі документи: паспорт, 
ті, хто не має паспорта — свідоцтво про народження; 
свідоцтво про освіту; довідку з місця проживання; 
довідку про стан здоров'я, форма № 286; чотири фо
токартки 3X4 см.

Прийом документів з І березня 197-3 року. Початок 
занять в міру комплектування груп.

Після закінчення училища випускники направляю
ться на залізничний транспорт Одесько-Кишинівської 
залізниці і користуються всіма пільгами працівників 
залі.зиичІіого транспорту: дворазовим безкоштовним 
квитком, один по Одеській дорозі і другий по сітці 
залізниць СРСР, карткою на вугілля, гуртожитком.

Адреса: м. Знам’янка, вул. Свердлова, 18.

ДИРЕКЦІЯ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА СУДНОБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ імені АДМІРАЛА 
С. О. МАКАРОВА
з 20 червня 1973 року проводить прийом на 1 курс

з спеціальностей:
суднобудування І судноремонт;
обладнання і технологія зварювального вироб

ництва;
економія І організація машинобудівної про

мисловості (спеціалізація — суднобудівна промисло
вість);

суднові машини І механізми;
суднові силові установки; 
двигуни внутрішнього згоряння; 
турбінобудування;
електрообладнання суден.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня. 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 
Заяви про прийом з додатком документів згідно 
правил прийому направляти на адресу: м- Миколаїв—» 
327000 (обласний), проспект Леніна, 3. Телефон — 
4-01-20. РЕКТОРАТ.

Тії Наша адресі і телефони
316050, ГСЛЧ КІровоград-50, вул, Лунвчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського типе — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи =■ 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
$ вівторок, четвер, 

суботу.

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КС.МУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкй, 2,

01923, Індекс 61197. Зам. № 13260. Тираж 58 200,

ПОГОДА
Вдень 26 червня по території області і місту передба

чається мінлива хмарність, невеликий доиі, можлива гроза, 
по місту короткочасний дощ. Вітер східний 5—9 м/сек. Тем
пература повітря оп області 21—25, по місту 22—21 градуси.

За даними Українського бюро погоди 27—28 червня пе
редбачається мінлива хмарність, переважно без опадів. Ві
тер північно-східний 5—10 м/сек, Температура повітря иночі 
10—15, вдень 21—26 градусів,
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