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ПОВНІШЕ ЗАДОВОЛЬНЯТИ
ЗАПИТИ ТРУДЯЩИХ

29 червня відбулася шоста' сесія 
Верховної Ради УРСР восьмого скли
кання. Сесійний зал заповнили депу
тати і гості. Серед присутніх — пере
довики промисловості і сільського 
господарства, діячі науки і культури, 
представники партійних, радянських і 
громадських організацій.

Сесію відкрив Голова Верховної 
Ради УРСР депутат М. У. Білий. За
тверджується такий порядок денний 
сесії: 1. Про стан і заходи по даль
шому збільшенню випуску товарів 
народного споживання і підвищенню 
їх якості. 2. Про підсумки виборів до 
місцевих Рад депутатів трудящих Ук
раїнської PCP чотирнадцятого скли
кання. 3. Про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради УРСР.

З доповіддю в першому питанні 
порядку денного виступив член По- 
літбюро ЦК КП України, перший за
ступник голови Ради Міністрів УРСР 
депутат Г. І. Ващеико.

Від імені Постійних комісій Верхов
ної Ради УРСР співдоповідь зробила 
голова комісії по легкій і харчовій 
промисловості, голова Херсонського 
облвиконкому депутат Д. Й. Про- 
ценко.

Доповідач і депутати, які виступи
ли в дебатах, підкреслювали, що 
практичне здійснення Програми ми
ру, розробленої XXIV з їздом КПРС, 
результати візитів Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва у ФРН, США і Францію відкри
вають нові сприятливі перспективи 
для мирної творчої праці радянсько
го народу, дальшого зростання його 
добробуту. Задоволенню зростаючих 
потреб населення країни послужить 
передбачене дев'ятим п'ятирічним 
планом значне збільшення виробни
цтва товарів народного споживання. 
Зокрема, на Україні випуск продукції 
легкої промисловості зросте на 40 
процентів, харчової — на ЗО процен
тів, товарів культурно-побутового і 
господарського призначення — більш 
як в 1,8 раза.

Тільки за минулі два роки п'ятиріч
ки продаж взуття у республіці збіль
шився на 9,4 процента, одягу і білиз
ни — на 13,8 процента, трикотажних 
виробів — на 21 процент, посуду 
фарфоро-фаянсового — на 64,3 про
цента, холодильників — на 28 про
центів, легкових автомобілів — у три 
з половиною рази.

Завдяки широкому розмахові со
ціалістичного змагання, ударній пра
ці передових колективів за два роки 
п'ятирічки в республіці додатково 
випущено товарів народного спожи
вання на 1,5 мільярда карбованців. 
Виконано також план випуску основ
них виробів на п'ять місяців ниніш
нього року. Це свідчить про те, що 
заводи, фабрики, інші промислові 
підприємства мають великі резерви і 
можливості в насиченні торговельної 
мережі товарами масового попиту. 
Проте на багатьох з них ці резерви 
ще використовуються незадовільно. 
Деякі господарські керівники не ви
являють необхідної ініціативи у по
ліпшенні організації виробництва, на
рощуванні потужностей, освоєнні но
вих виробів, технічному переозбро
єнні підприємств, кращому викори
станні сировини і матеріальних 
сурсів, що нерідно призводить 
невиконання державних планів.

Чималі можливості по випуску
варів народного споживання мають 
підприємства машинобудівної, хіміч
ної та інших галузей промисловості 
союзного підпорядкування. На них 
уже тепер припадає більше полови
ни обсягу виробництва товарів куль
турно-побутового і господарського 
призначення. Але, на жаль, процент 
цих виробів порівняно з основною 
продукцією ще невеликий. Уже в ни
нішньому році, підкреслювали висту
паючі, необхідно залучити до вироб
ництва товарів для населення кожне 
підприємство республіки, створивши 
на них спеціалізовані цехи або діль
ниці.

На сесії говорилося також про те,

ре- 
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то-

що торговельні організації повинні 
вивчати і враховувати попит насе
лення на ті або інші вироби, стежити 
за своєчасним забезпеченням ними 
торговельної мережі, оперативно ма
неврувати ресурсами, поліпшити рек
ламну справу.

Значне місце на сесії зайняли пи
тання діяльності виконкомів місце
вих Рад, які ще недостатньо викори
стовують надані їм права по контро
лю за роботою підприємств, що ви
пускають товари народного спожи
вання, не завжди ефективно вжива
ють заходів до дальшого розвитку 
місцевої промисловості, підсобних 
підприємств і промислів колгоспів і 
радгоспів, збільшенню обсягів побу
тових послуг, поліпшенню громад
ського харчування.

З доповіддю про підсумки виборів 
до місцевих Рад депутатів трудящих 
республіки виступив член Політбюро 
ЦК КП України, Голова Президії 
Верховної Ради УРСР депутат 
1. С. Грушецький.

На сесії були затверджені Укази 
Президії Верховної Ради УРСР.

Депутати з піднесенням прийняли 
вітальний лист Центральному Коміте
тові Комуністичної партії Радянського 
Союзу. В ньому, зокрема, говориться, 
що трудящі республіки одностайно 
підтримують зовнішньополітичну ді
яльність нашої партії і Радянського 
уряду, відзначають великий особис
тий вклад Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва в 
справу зміцнення миру в усьому сві
ті, створення сприятливої обстановки 
для творчої праці радянського на
роду.

У роботі сесії взяли участь товари
ші О. Ф. Ватченко, Г. І. Бащенко, І. С. 
Грушецький, В. І, Дегтярьов, Н. Т. 
Кальченко, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, 
О. А. Титаренко, В. Ю. Маланчук, 
Я. П. Погребняк, В. О. Сологуб. В. М. 
Цибулько.

КОЖЕН ДЕНЬ
БУДЕ УДАРНИМВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК

Заклик малооисківців знайшов серед 
хліборобів нашого колгоспу гаряче схва
лення. На бригадних комсомольських 
зборах комсомольці і молодь, обгово
ривши листа членів комсомольсько-мо-
лодіжної тракторної бригади колгоспу 
«Перше травня», вирішили провесіи 
жнива ранніх зернових у стислі строки і 
без втрат.

На зборах виступили молоді механізатори 
Микола Червоний, Анатолій Величко, Володи
мир черіїишов, Леонід Савченко, Олександр 
Покришка. Поділилися досвідом, розповіли 
про завдання на період жнив бригадир, кава
лер ордена Леніна Семен Карпович Онуфрієи 
та комбайнер, кавалер ордена Трудового Чер
воного Прапора Василь Іванович Чинчой. Мо
лоді комбайнери зобов'язалися скосити по 150 
гектарів, намолотити по 6 тисяч центнерів 
зерна, а всього в бригаді зберемо по 40 цент
нерів зерна па круг на площі 3382 гектари. 
Кожен день жнив буде ударним!

нсочисні машини; механізатори з нетер
пінням чекають команди вийти в поле.

В колгоспі створили штаб «Жнива-73», 
який очолила секретар комсомольської

(РАТЛУ).
к

На робочому календарі хліборобів Кіровог радив
ші — останні дні перед жнивами. І чим менше їх за
лишається, тим більше наростає тривога за стан до
зріваючих колосових; не пішли б дощі, не випав би 
град чи вітер, не пригнув би долу обважнілий колос. 
Адже праці вкладено чимало, і навіть обережні щодо 
прогнозів спеціалісти називають високі цифри цент
нерів на кожному гектарі.

Незабаром жнива. Доля врожаю вирішального ро 
ку п'ятирічки залежить вже тільки від них.

Боновий настрій перед вирішальною кампанією бо
ротьби за хліб викликав у трудівників ланів лист 
комбайнерів України, які закликали усіх механізато
рів країни організовано, в стислі строки і без втрат 
провести збиральні га заготівельні роботи на ланах. 
За короткий час широке обговорення цього докумен
та пройшло в з сіх господарствах області. — Патріо
тичний заклик; «Ані колоска на стерні, ані зернятка 

• в соломі!» повсюди знаходить гаряче схвалення.
У відповідь члени комсомольсько-молодіжної трак

торної бригади колгоспу «Перше травня» Маловис- 
ківського району звернулись до всіх молодих меха
нізаторів, до всіх комсомольсько-молодіжних колек
тивів тракторних бригад області вирушити в похід за 
великий хліб року. Ініціатива маловнеківців тримає
ться па міцній основі.

Понад 240 молодих комбайнерів виведуть свої степові ко
раблі на поля області. В цьому загоні одним із перших ся
де за кермо переможець минулорічного змагання за перехід
ний вимпел обласної молодіжної газети я Молодий кому
нар» — «Кращому молодому женцю КІровоградщннн» — 
Григорій Назаренко. Зі своїм напарником — братом Пав
лом на жнивах 1972 року він скосив і намолотив майже 7 ти
сяч центнерів зерна. Під час останньої всесоюзної радіопе- 
реклнчки, де Григорій був у складі молодих механізаторів 
України, він дав слово не здавати своїх темпів. На таких 
комбайнерів, як Григорій Назаренко, його трудових супсрин- 
> іг. Бориса Сметану, Володимира Наумова полинні рівнятися 
всі молоді жниварі в напруженій боротьбі за хліб 1973 року.

Останні дні перед жнивами сповнені особливої 
напруги. Турбота, перш за все, у молодих механіза
торів, щоб техніка не підвела в гарячу пору. В усіх 
районах зараз проходить взаємоперевірка готовності 
збиральних машин до косовиці. Для молодих жнива
рів вона стала серйозним екзаменом: адже зразкоао 
відремонтована техніка — то гарантія від втрат зер
на. 1 в багатьох господарствах разом з досвідченими 
молоді механізатори добре підготувались до збираль
них робіт. В комсомольсько-молодіжній тракторній 
бригаді колгоспу «Прогрес» Новомнргородського ра
йону (бригадир Дмитро Шевченко), наприклад, при 
перевірці на герметизацію комбайни відповідали ви
могам технології. На всіх агрегатах сьогодні заслу
жено стоїть знак «Д-73».

Суворим екзаменатором стануть жнива і для ко
мітетів комсомолу області. Головним напрямком в 
їх роботі зараз стоягь питання мобілізації сільської 
молоді на найактивнішу участь в боротьбі за своє
часне і без втрат збирання хлібів, підготовки техніки, 
закріпленої за молодими механізаторами, організація 
дієвого соціалістичною змагання між молодими жен
цями, забезпечення виконання заходів по масово-по- 
літнчній робо і і серед сільської молоді під час зби
ральної кампанії.

По-діловому підходять до жнив переважна більшість рай
комів комсомолу. Створені і затверджені комсомольські 
штаби «Жннва-73», складені плани роботи на час косовиці, 
визначили свої завдання штаби «Комсомольського прожек
тора». Розгорнутий план Бобрннецького райкому комсомолу 
включає ряд конкретних і ділових пунктів. Сюди входять 
комплектація комсомольсько-молодіжних комбайнових екі
пажів, залучення до роботи на жнивах старшокласників і 
студентів, оперативне підведення підсумків змагання і за
безпечення їх гласності. Райком розробив умови соціалістич
ного змагання між молодими комбайнерами і водіями. Вели, 
ка і планомірна робота райкому в підготовчий період забез
печила хороший рівень готовності до жнив в первинних 
комсомольських організаціях.

Жнива — на порі. Великий врожай вирішального 
року п’ятирічки і в твоїх руках, молодий хліборобе. 
Тобі довірнл і його зібрати до колоска, до зернини. 
І твій почесний обов'язок — виправдати всенародне 
довір’я.
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До кампанії готувалися заздалегідь, 
Якісно відремонтували комбайни, облад
нали їх пристроями, закривши всі кана
ли втратам зерна. Перевірені в роботі і 
поставлені на лінійку готовності всі зер-

організації господарства Тетяна Марто- 
лога. Комсомольські активісти склали 
графіки чергування агітаторів, пропаган
дистів, графіки читання лекцій, виступів 
агітбригад. Штаб розробив заходи, які 
сприятимуть боротьбі за використання 
резервів, розгортанню трудового супер
ництва між комбайнерами, шоферами, 
трактористами. Щодня підбиватимемо 
підсумки соціалістичного змагання се
ред молодих хліборобів. Передовики 
нагороджуватимуться цінними подарун
ками, їм вручатимуться перехідні Черво
ні вимпели.

М. БАБАЄВ, 
групкомсорг комсомольсько-моло-' 
діжної тракторної бригади пол
юсну імені Леніна (Суботні) Зна- 
м’яиського району.

БІОГРАФІЯ ЛЮДМИЛИ БЬ 
ЛЕЦЬКОЇ НАДЗВИЧАЙНО КО
РОТКА, ДВА РОКИ ТОМУ 
ЗАКІНЧИЛА ДЕСЯТИРІЧКУ, 
ТОДІ Ж ПРИЙШЛА ПРАЦЮ. 
ВАТИ НА ДОЛИНСЬКИй ХЛІ- 
БОКОМБ1НАТ. СЬОГОДНІ 
ЛЮДА ВОЛОДІЄ ВЖЕ КІЛЬ- 
КОМА СУМІЖНИМИ СПЕЦІ
АЛЬНОСТЯМИ, А ЩЕ ВОНА 
ВИКОНУЄ ПОЧЕСНЕ І ВІД
ПОВІДАЛЬНЕ КОМСОМОЛ Ь. 
СЬКЕ ДОРУЧЕННЯ — ПОСТ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРО- 
ЖЕКТОГА», ЯКИЙ ОЧОЛЮЄ 
ЛЮДА, АКТИВНО БОРЕТЬСЯ 
З НЕДОЛІКАМИ В РОБОТІ 
КОМБІНАТУ.

ЛЮДМИЛА БІЛЕЦЬКА - 
ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

Фото П. ^РИНКОВА.



---- „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
РЕЙД

Нещодавно рейдова бригада «мо
лодою комунара» завітала на Кіро

воградський комбінат хлібопродуктів. В 
Першу чергу цікавив рівень готовності 
підприємств для прийому зерна — адже

оцінила

склад«. 
» сор-

(До

підприємств для прийому зерна 
незабаром розпочнуться жнива.

Прийняти хлібні поїзди мн б ЗМОГ
ЛИ ще в середині червня-, — каже за
ступник директора Д. 10. Даяилов. — 
Державна комісія по перевірці готов
ності хлібоприймальних пунктів 
вашу роботу на «добре».

Оглядаємо просторе подвір'я. 
Під'їзні майданчики. Для прискореного 
тусання зерна І визначення його якості вста
новлено механізований пробовідбірник. (До 
речі, в нашій республіці їх лише два. Один — 
п Кіровограді). Ця иориика дала змогу зд 
одну годину обслуговувати 60 автомашин, не
обхідність ручною опробовуоання відпала.

Чіткий погодинний графік прийому вантаж
них машин, суворий розклад — все це має 
служити тому, щоб підняти рентабельність 
виробництва. Механізатора підприємства на 
чолі з головним інженером В. ЛІ. Бондарен
ком достроково підготували всі 22 автопідій- 
мачі;,бІлн складів достатня кількість транс
портерів, в амбарі встановлено додатковий, 
третій зерноочисний агрегат.

Головний склад комбінату — елева
тор, де зараз закінчується газова дезін
фекція, в повній готовності. Незабаром 
сюди потечуть пшеничні струмки.

Проте при детальній перевірці вияви
лось, що з організацією технічної бази 
на комбінаті не ссе гаразд. Хочеться 
зробити закид обласному управлінню 
хлібопродуктів, прямий обов’язок якого 

забезпечити комбінат ппопяатнчними 
столами, стрічками для потокових ліній, 
кабелями тощо. Це уст л кусания та мі- 
теріали рже давно «.талі дефіцитом.

Секретар партеріааіза (її (і. ТІ. Поно
маренко і ватажок комсомольської орга
нізації Василь Степанов впевнені: соціа
лістичні зобов'язання будуть виконані. 
Бс в однаковій мірі можна покластись 

ЧИ ГОТОВИЙ ДАХ ДЛЯ ХЛІБА
на начальника дільниці сортового насін
ня Олексія Дяченкд і молсдсіо майстра 
Володимира Процента, комсомолок Лі
дію Глущенко, що працюй диспетчером 
елеватора, і візувальницю Олександру 
їеашову. Всі робітнії ст проходять курс 
технічного навчання, необхідність якою 
диктується складною специфікою вироб
ничих процесів. Разом з тим не можна 
обминути питання кадрів на комбінаті.

Зрозуміло, що робота тут носить се
зонний характер. Та чи багато користі 
дасть праця необізнаного робітника? В 
цьому відношенні, мабуть, доцільно бу
ло б керівництву комбінату звернутись 
до учіїів-старшокласніїків середніх шкіл. 

Врешті, міськком ЛКСМУ міг Ли доко* 
могти створигн спеціальний, комсомоль
ський загін, відповідно провівши з чии 
курс технічного навчання, про який зі а* 
дувалось вище.

Під час обідньої перерв« я«« трапилась на
года говорити з багатьма робітниками. Ц® 
була щира дружня розмова. Дівчата І 
сушильинкн і елеваторники, розгортали і »• у 
ночкн з бутербродами, вмошуналясь в холо

дочку. Лін здивувались: біля комбінату_ж о 
їдальня, а воли віддають перевагу сухом ятці. 
Може цс традиція?

— Ні, — відповідають нам. — їдальня тое, 
а тільки поїсти в ній неможливо.

Виявляється, в їдальні № II (філіал 
кафе «Ромашка») людей харчуються ба
гато. а персонал кухарів (шеф-кухар 
т. Руденко) замалий для такого наван
таження. Ось і складається міні-меню. 
А незабаром відвідувачів туг набагато 
зросте: ймовірно, що і водіям захочеться 
перекусити.

Викликає занепокоєння стан вулиць, 
по яких підуть навантажені зерном ав
томашини. Наприклад, Варшавської. Гут 
дорожні роботи в розпалі. Ініціатор —

З линия Ї9ТЗ року

б/тівельме управління «Спецбуд» тресту 
«КіпозоградважбУЛ*. Складається вра
ження, ШО тут байдуже поставились до 
свого завдання. Водопровід —* справа 
потрібна, але ж міськвиконком дав на 
це певний час: до 22 червня закінчи ги 
всі земляні роботи. Внаслідок затягуван
ня строків вантажні машини змушені бу
дуть об’їжджати вулицями, абсолютно 
для цього не пристосованими. Це може 
призвести до втрат зерна.

О і же, для того, щоб Кіровоградський 
комбінат хлібопродуктів прийняв »пла
новані 80 тисяч 930 тонн зерна, їіоі о 
адміністрації, робітникам, керівникам 
вказаних організацій конче необхідно 
зробити все, аби дбайливо і своєчасно 
приймати хліб. І без зволікання. «І не 
через скнарість ми ведемо розмову про 
ощадливість, — казав О Гіталов, у «Ду
мі про хліб», а тому, що ощадливість — 
мати багатства, один з важливих фак
торів економічної могутності нашої Бать
ківщини»...

Рейдова бригада «МК»г В. ГРЕ
БЕНЮК — головний агроном Кіро
воградського комбінату хлібопродук
тів, М. ЯКИМЧУК — секретар ком
сомольської організації місьпром- 
торгу, член міського штабу «Комсо-: 
мольського прожектора», В. ВОЛО
ШИНА — робітниця елеватора, 
В. БОНДАРЕНКО — спецкор «Мо
лодого комунара».

ВИХОВУВАТИ
ПАТРІОТІВ,
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ
ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Протягом двох ДНІВ 8 Но- 
воархангельському районі 
проходила обласна науко- 
оо-практична конференція, 
в якій.взяли участь секрета
рі, що відають ідеологічни
ми питаннями, завідуючі 
відділами пропаганди і агі
тації міськкомів і райкоміз 
партії, працівники ряду об
ласних ідеологічних установ 
і організацій.

З доповіддю «Про зав
дання партійних організацій 
області по дальшому поліп
шенню вихо&ання трудящих 
а дусі радянського патріо
тизму і пролетарського ін
тернаціоналізму» на конфе
ренції виступив завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому КП України 
І. П. Оліфіренко.

Другий секретар Новоар- 
кангельського райкому пар
тії Т. А. Бак розповів про 
досвід роботи районно» 
партійної організації по 
патріотичному та інтерна
ціональному вихованню тру
дящих і молоді.

Завідуючий Будинком по
літосвіти обкому партії 
В. Н. Дацький даз рекомен
дації з питань політичного 
Забезпечення проведення 
збирання та хлібозаготівель.
Учасники конференції пер

шого дня ознайомилися 
в Новоархангельську — з 
електрифікованими картами 
світу, країни і області на 
цетральній площі селища, 
біля якої з населенням пра
цюють лектори, політінфор- 
Матори, в селі Кам'янечо- 
му — з роботою будинку 
тваринників, місцевого на
родного музею, кімнатою 
радянсько-болгарської дру
жби, агітпунктом на току, 
У колгоспі «Дружба» (село 
Підвисоке) голова колгоспу 
Сі Т. Кривописький, секре
тар парторганізації Г. М. 
Яровий розповіли про вико* 
нання трудівниками госпо
дарства соціалістичних зо» 
бов'язань, досвід патріотич
ного та Інтернаціонального 
виховання. Вчитель місцевої 
школи Д. І. Фартушняк 
ознайомив з роботою на» 
родного музею та кімнати 
інтернаціональної дружби.

Увечері учасники конфе
ренції поклали квіти до під
ніжжя пам’ятників загиблим

воїнам, побували а сільсько
му Будинку культури на ве
чорі «Ніхто не забутий, ні
що не забуто».

Другого дня в колгоспі 
«Україна»» проходив обмін 
досвідом з питань патріо
тичного та інтернаціональ
ного виховання в світлі рі
шень XXIV з’їзду КПРС, до
кументів урочистого засі
дання в Москві, присвяче
ного 50-річчю СРСР, допо
віді на ньому Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва, Постанови квіт
невого Пленуму (1973 р.) 
ЦК КПРС. Під час обміну ви
ступили завідуючий відді
лом пропаганди і агітації 
Кіровоградського міськкому 
КГ1 України А. І. Ніцой, Дру
гий секретар Добровелич- 
кізського райкому партії 
М. К. ГІашолок, другий сек
ретар Нозоукраїнського 
райкому партії А. П. Гор
дієнко, секретар Бобри- 
нецького райкому партії 
В. І. Костюк, другий секре
тар Вільшанського райкому 
партії П. О. Косман, секретар 
Світлоаодського міськкому 
партії В. Ф. Шелестенко, за
відуючий відділом пропа
ганди і агітації Малозискіа- 
ського райкому партії Г. М. 
Балуба, секретар Петрів- 
ського райкому партії В. П. 
Оаоденко, секретар Олек
сандрійського райкому пар
тії М. Г. Цибульський, сек
ретар Олександрійського 
міськкому партії С. А. Ба- 
лаянц.

В селі Калниболоті від
булося знайомство з робо
тою парткабінету місцевого 
колгоспу, бібліотеки, істо- 
рико-краєзнавчого музею,

Того дня учасники конфе
ренції відвідали поля орде
на Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Зоря 
комунізму», побували на 
аечорі-хроніці «Виконання 
соціалістичних зобов’язань».

Завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому 
КП України І. П. Оліфіренко 
підбив підсумки дводенної 
роботи. Було вироблено ре
комендації учасників кон
ференції щодо дальшого 
поліпшення виховання тру
дящих з дусі радянського 
патріотизму і пролетарсько
го інтернаціоналізму.

Пасажирський поїзд немоз пір- 
нуа у зелену гущавину Закарпат
ського лісу. Валерій, не відходячи 
від вагонного вікна, замріяно ди- 
еиеся на височінь крислатих дуб’в 
і сосен, що тягнулися до зірок. 
1 йому подумалось, що подібно 
деревам, кожна людина теж має 
своє верховіття, свою висоту твор
чості I до цього у кожного свій 
шлях.

...Після восьмирічки Валерій Глу
щенко закінчив Олександрійське про
фесійно-технічне училище. Кілька мі
сяців працював автослюсарем. Під час 
військової служби змужнів, збагатився 
життєвим досвідом, опанував ще одну 
технічну спеціальніет»..

— Значить, механік радіорелейного 
зв’язку? — кидаючи примружений по
гляд на юнака у військовій формі, за
питав бригадир Микола Миколайович 
Лавренко. — У нас, браток, цех мета- 
локонструкцій. Треба кувалдою працю
вати.

— Та іце й як... кинув хтось з 
монтзжнииїв.

І додай:
— Л ви, Миколайовичу, дайте солда

ту оцей кутник підрахтувати.
балерій від несподіванки почер

вонів. Але тут же засукав рукави 
і взявся за діло.

— Ну, добре, голубе, відчуваю, 
що з тебе вийде непоганий мон
тажник. У свій час я теж, окрім то
го, що зварити борщ чи кашу, ні
чого не омів робити. Чотири роки 
куховарив на есмінці...

* « Є

Комсомолець Валерій Глущен
ко — монтажний: цеху металокон
струкція Олександрійського елек
тромеханічного заводу. Кувалдою 
працювати майже не доводилось. 
Усі роботи виконували сучасні 
верстати. До того ж робота була

І іпрофєсШ Багато. 
І [лі^обєрц свою

З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО
бригадною. Здобутки одного — 
вклад для всього колективу. На
полегливо і алеанено Валерій ви
вчав промислове устаткування, а 
чеоез кілька тижнів уже самостій
но міг виконувати роботи на гільо- 
тинних ножицях, на штампуваль
них верстатах. Поряд оволодівав 
технікою електрозварки.

Допомагали юнаку усією бригадою. 
Яюс»., помітивши, що Валерій заба
рився з виконанням змінного завдання, 
на допомогу’ йому прийшов монтажник 
Володя Шинкаренко.

— У двох швидше буде, — сказав. — 
Ти підганяй заготовки, а я їх позва
рюю. До кінця зміни усі шістдесятза- 
пяаіюпаїїпх шафів для станцій керу
вання були готові.

« Є *

Ідемо подвір’ям заводу. Право
руч, побіля фруктового саду — щи
ти, траї^паранти, дошки показни
ків. Секретар первинної комсо
мольської організації заводу Пет
ро Перець і зараз пам’ятає, як 
вручали Валерію Глущенку почес
ні грамоти, грошові премії, як за
водський комітет колкомолу за
пропонував помістити його фото
портрет на заводську Дошку по
шани.

Нещодавно, з власної ініціативи, 
Валерій Глущенко з метою обміну 
досвідом побував на електромеха
нічному заводі міста Харкова. Ба
гато цінних думок і пропозицій

ГЛУЩЕНКО

виклав юнак після відвідання Дні
пропетровського заводу метало
конструкція імені Бабушкіна.

— Бригадин^ метод праці — застарі
лий, ііеефгн’ивниГі, - стояв на своєму 
Валерій.

— Що ж ти можеш затірзпонуватн? — 
спнтап начальний планово розподільних 
робіт Володимир Жугаиов.

— Виготовлений шафів для станцій 
керування слід поставити на конвейєр.

Інженерно-технічна рада цеху під
рахувала, що це дасть можливість у 
і» ять разів збільшити виготовлення 
шафів, перевести па інші дільниці де
сяті. чоловік, значно знизити собівар
тість продукції. Цю пропозицію Г.ІДТрН- 
мали. Конвейєри}’ лінію планується 
устаткувати у ncpuioMv прольоті ново
го цеху.

Знаходить Валерій час і для 
громадської роботи. Треба стін
нівку «Металіст» випустити. Вале
рій — групкомсорг дільниці, член 
цехового комітету профспілки.

За підсумками змагання він 
здобув звання «Кращий по про
фесії», Його нагороджено безплат
ною туристичною путівкою у місто 
Ль вів.

* *
-Крізь вагонні вікна майнули 

цехи рідного заводу, сіра стрічка 
асфальтової дороги, шлагбаум, 

урхіт листя у верховітті тополь, 
ще одна радість: його обрали 

Депутатом.

м. Олександрія. Е. ЯРУ ШОК-
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Як провести найкраще свій вихідний день? Де ти про* 
рів свій вільний час в Червні? Що заважав Тобі і тво*

— „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ~ З опор.

е ТВІЙ ТЛ і 4Ци «?и<ЖЛИф t J ПС/’
tlUYinUlHI а оруэ.чм в організації дозвілля і що б ти пропонував 
5 для вирішення цієї проблеми? З цими запитаннями ми

звернулись до групи молодих кіровоградцір і попросили 
поділитись своїми думками з цього приводу.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. ТИСЯЧІ ТУРИСТІВ ЩОРОКУ ПРИЇЗДЯТЬ У ЯРЕМ- ЧУ - ОДИН З ИАЙМАЛЬОВНИЧШІНХ РАЙОНІВ ПРИКАРПАТТЯ. Д_ .“Д Ф0Т0: ТУРИСТИ З ЛЕНІНГРАДА ВИРУШАЮТЬ З ТУРБАЗИ «ГУЦУЛЬЩИНА* В 1 ЮЛ 4 Д\|
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с=> Хоч як багато було 
елр>» • інституті, але в 
надільні дні я знайшла 
час, щоб добре еідпочи- 

*= сказала студентка 
педінституту Люба Лазе- 
ііенксь — Кілька годин на 
репетиції танцювального 
^нсамблю «Юність», по
тім — на ста
діон, Хоч ще 
іі квітні я ви
конала 
норма т и 
компл е к _ , 
(ТЮ, всеодно 
треба трену
ватись. Інак
ше перерва 
рплине на зни
ження спор
тивних ре
зультатів. Та й, 
зрештою, фізкультурою і 
(портом я захоплююсь не 
заради того, щоб бути 
чемпіоном чи рекорд
сменкою. Після годинної 
напруги на бігових доріж
ках бадьорості вистачає 
на цілий день. А ввечері з 
своєю подругою Галиною 
Ррєховою любимо читати 
вірші улюблених поетів.

Василь Чаловський, лі
кар:

— Найкраще, мені здає
ться, можна відпочити, 
Вирушивши в мандрівку в 
гай з наметом, волейболь
ним м’ячем. Заночувавши 
з друзями з Знам’янсько- 
МУ лісі, відчуєш сповна 
Всю принаду природи, ізо
люєш себе від міського

всі 
в и 
с у

г

к.

шуму. Щодо відпочинку 
на міських пляжах. Це 
добре, що в нас є можли
вість покататись на водних 
велосипедах, човнах. Але 
їх дуже мало. На пляжі 
кілька сот відпочиваючих, 
тож треба записуватись на 
чергу. Чекаєш годинами.

„НАЙКРАЩЕ
МАНДРІВКА
В ЗЕЛЕНІ БОРИ

Раїса Шихтіна, студентка 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання: •

— В неділю я їду на 
Новомиколаївку. Годину 
тренуюсь на каное чи бай
дарці. Потім — бадмінтон, 
м'яч.

Анатолій Сергіснко, пра
цівник обласної сільсько
господарської дослідної 
станції:

— Два вихідні дні про
вів на ставку, рибалив. 
Приємно після роботи в 
кабінеті попрацювати на 
городі. Степове повітря, 
заміна розумової праці 
фізичною приносить не
абияку користь для здо
ров'я. Щодо міських пля-

жїв. Хотілося б, щоб там 
організації громадського 
харчування краще подба
ли про обслуговування 
відпочиваючих. Нині а 
парках можна купити пи
ріжки чи холодні котлети, 
стоїть черга за пивом, 
шашликами. А чому б, ска
жімо, не приготувати юш
ку? В міському саду в ми
нулі роки так робили, те
пер ця традиція забута.

Людмила Шинко, ін
структор обласної ради по 
туризму і екскурсіях:

— На вихідні дні ми ор
ганізовуємо екскурсії на 

й хутір Надію, з Знам'ян- 
ський ліс, Сзітловодськ, 
Умань, Київ. Туристи чима
ло дізнаються про історію 
нашого краю. Але зде
більшого в мандрівку ви
рушають 
ти. Чому б, скажімо, 
зібратись 
молодіжній бригаді заво
ду та не завітати в село 
Підлісне Олександріа- 
ського району. Наші екс
курсоводи розповіли б 
про подвиги народних 
месників з роки минулої 
війни, юнаки та дівчата за
вітали б в музей. А по
тім —• відпочинок у лісі, 
на берегах ставу. І не тре
ба було б вирішувати про
блему транспорту, шука
ти, де краще місце для 
відпочинку. Всі послуги 
пропонують їм наші спів
робітники.

школярі, студен- 
не 

комсомольсько-

Фото О. КРАСОВСЬКОГО І В. МИГОВИЧА. (Фотохроніка РАТАУ).

ЗДРАВНИЦІ ПРИЙМАЮТЬ ГОСТЕЙ
У здравницях України почався літній курортний сезон. У нинішньому році за путівкам« 

профспілок відпочинуть і поправлять своє здоров'я більш як 1 мільйон 700 тисяч трудящих. 
Це -- на ЗО тисяч більше, ніж торік. У два з лишком рази збільшилася кількість здравниць 
для батььіа з дітьми: «сімейні» курорти зможуть прийняти понад 100 тисяч чоловік. Різними 
маршрутами пройдуть більш як 2,5 мілійіїна туристів. На території України тепер понад 400 
місцевих і 81 всесоюзний маршрут. Діятимуть близько ста туристських баз із філіями в горах, 
які одночасно зможуть прийняти до ЗО тисяч чоловік. Під плавучі бази відпочинку додаткова 
виділено 12 теплоходів У вихідні курсуватимуіь 232 «поїзди здоров'я».

г

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ЗАСПІВУВАЧКА
Як тільки ведучий концерту 

?»голосив наступний номер про
бами — зал сповнили оплес

ки. Іїа сцені 
валка.
ЛИВИИ 
.чинка.

— ІІадя Кришня, ваша На- 
дійка, — прошепотіли дівча- 
іа-будівельшіці, які сиділи в 
передньому ряду.

І полилася пісня, ніжна, 
задушевна...

Якось у їхньому гуртожит
ку проводився вечір відпочин
ку. В його програмі були й 
змагання па краще виконання 
пісні. У цьому своєрідному 
конкурсі взяла" участь і На
дія.

— Я виконувала пісню «Рус
ская березка», — розповідає 
вона. — Після того, як проспі
вала, до мене підійшов худож
ній керівник клубу будівель
ників. Він запропонував висту
пити па сцені клубу перед 
більшою аудиторією. Я погоди
лася. Почала відвідувати за
няття ансамблю. Як і мої по
други по ансамблю, на репети
ції приходила завжди — бел 
пісні не могла. Згодом почала 
виступати з усім колективом, 
виїжджати в райони.

З того часу — чотири ро
ки— Надія Кришня, маляр 
будівельного упра в л і и н я 
«Жнт.тобуд» комбінату «Кіро-

з’явнлася ent« 
Невисока, з сором'яз- 
усміхом. Немов дів-

воградважбуд», — активна 
учасниця художньої самодіяль
ності, незмінна солістка во
кального ансамблю Кірово
градського клубу будівельни
ків.

Вперше ІІа/іія виступила на 
сцені, коли навчалася в чет
вертому класі. Вже тоді вона 
знала цілу нрзку пісень. На
вчитись їй було у кого: у сі
м’ї пісня завжди була в по
шані, гарний спів її батьків 
знали майже всі жителі села 
Нерубаївки, що в Олексак- 
дрівському районі. В сім'ї 
було четверо дітей. І кожен з 
них добре знав пісні, яких 
сг.івалі батьки.

— Діти Кришніх в бзтька- 
матір пішли: голосисті, співу
чі, як солов’ї, — казали на 
селі.

Особливо відзначилася На- 
Бувало прийдуть гості, 

господарями 
Дівчинка

І! хлібом не
мати, ■

ФУТБОЛ
О ОТИРИ попередні зустрі-

■ чі між кіровоградською 
'»Зіркою» та севастополь
ським «Авангардом» за час 
спільного перебування в 

~ класі «А» принесли суперни- 
> кам чисту нічию: один раз 

виграли кіровоградці, один 
севастопольці, два матчі 

закінчилися нічийним ре
зультатом. Рахунок забитих і 
пропущених м'ячів теж не 
Даваз нікому переваги.

І ось ~ п’ятий матч в Кі
ровограді. Чекалося, що 
Після перемоги « Кадіївці з

заспі- 
слухає,

годуй,
лише

дійка. 
разом з 
вають. 
слухає.

— Тебе
— жартувала 
дай пісню послухати.

Надійна у відповідь тільки 
посміхнеться, пригорнеться до 
пеньки, щось роздумуючи. А 
потім починає тих пісень 
співати, які тільки-но почула. 
Та ще й братів І сестричку 
припрошує. її слухались,

В ДОЛИН! ТРОЯНД
разом Із своїми сім’ями 

своїй заміській зоні підпо- 
підпрацьованого кар'єру, де 
металургійної сировини пс-

ВИХІДНИЙ
Тисячі гірників міста Орджоиікідзе Дніїїропетропгької області 

веселим карнавальним «Святом Нептуна» відкрили літній сцзон у 
чинку. Вона стоорена гір іінчо-збагачу вальним комбінатом на місці 
видобувалася марганцева руда. Велнчсчна траншея після виймання ____ _______ .. г
ретворена в чудове місце відпочинку. Тут в водойма, посаджені дерева, збудовані кафе, :«а- 
кільйонн. содпо-спортіївні І пляжні споруди. На суботннках і недільниках мешканці м|ста 
висадили тисячі троянд, розбили газони.

тільки проси
ли, щоб вона 
першою заспі
вувала: «У те- . 
бе ніби краще 
виходить...»

І тепер, ко
ли Надія при
їздить погос
тювати. бать

ко, Микола 
Сергійович, ка
же їй:

— Заводь, 
улюблену.

Голос її свіжою повінню на
повнює світлицю, і батько, 
який акомпоиує па гармошці, 
схвильований, спроквола, не 
помічаючи того, переходить па 
вищі регістри.'

Тихий та високий,
Та листочком широкий, — 

підхоплюють пісшо мати, 
брати та сестра. Господу спов
нює піднесений настрій.

Коли Надія від’їздить, їй, 
жартуючи, наказують: «При
їзди скоріш. При тобі неначе 
краще співати. Ти, немов за
співувачка, топ задаєш».

Заспівувачка. Так її нази
вають і подруги по роботі. 
Іноді трапляється, під кінець 
зміни стомляться дівчата, то 
вже й опрацюється. А наді? 
до них:

— Гей-гей, дівчата, що б то 
була у пас за комсомольсько-

ТІЛЬКИ „П’ЯТІРКИ«
перебудованими ланками, 
«Зірка» покаже цікаву гру, 
запише на свій рахунок два 
очка. Вони їй дуже потрііЗ- 
ні, бо на черзі — п'ять під
ряд зустрічей на чужих по
лях, де, як відомо, гостям 
доводиться нелегко.

Та трапилося інакше. Гос
подарі поля мали млявий, 
пригнічений вигляд, грали 
набагато гірше, ніж під час 
недавніх магчів з макіїв-

ським «Шахтарем», донець
ким «Локомотивом» і жда- 
новським «Металургом»,

А гості нібито здавали 
іспит. їх дії відзначалися 
чіткістю, вони вміють «по
тримати» м яч, точно розі
грати його, приголомшити 
суперника вибуховою ата
кою. Недарма тренер 
команди майстер спорту 
В. Фомін (до речі, в свій час 
він грав за кіровоградську

ГОСПОДАРІ ГОТЕЛЮ
Львівські турцетп стали господарями нового готелю, розташованого на одному з «аГікріси- 

г.ішях карпатських перевалі:»— Борецькому, Своє пристанище вони так і назвали — «Пере
вал». Звідси відкривається велика, що стелиться на тридцять кілометрі» цаякодц,,. панорама 
Карпат — лісисті схили, провалля, де навіть у літню спеку прохолода і свіжість.' Львід — 
Борецький перевал — Закарпаття — четвертий новий .маршрут .з відкритих тут’: цього року^

ОДЕСЬКА НОВИНКА

За останні роки о Одесі проведено великі роботи по комплексному упорядженню узбереж
жя. Намито просторі штучні пляжі, площа яких перевищує 200 гектарів. На ц'Нх одночасно 
зможуть розміститися 350 тисяч чоловік. У нинішньому сезоні я місті почала діяти псри|а о 
Олесі підвісна канатна дорога — з Пролетарського бульвару до пляжу Відрада; довжиною 
майже півкілометра. Щогодини вона доставляв до моря 800 пасажирів і .(.тільки. щ — піднімає 
на гору. ' ' • ' ,

(РАТАУ). ’

молодіжна бригада, аби ми 
сьогодні не пофарбували те 
одну кімнату.

Скаже так запально, звячай- 
ао. жартома, а сама за щітку 
береться. Перекинуться слова
ми будівельниці, забудуть вто
му, і самі, — де її сили візь
муться, — працюють ще за
повзятіше.

Іншим разом заспіває Надія 
пісню. її одразу ж підтрима
ють Віра Чижик, Світлана Ва
сильєва, Надія Кравцова. То
лі і робота йде па лад.

Дарувала Надія Кришки 
пісню не лише подругам-буді- 
вельинцям. У складі ансамблю 
«їлона» та агітбригади вона 
виступала перед трудівника
ми Долинського, Олександрій
ського, Маловисківського ра
йонів, їй аплодували в бага-

тьох робітничих гуртожитках. 
Бере участь в концертах вона 
із задоволенням, бо пісня для 
неї багато значить, дарувати 
її іншим — велика радість для 
Надії.

— Можливо, я і перебіль
шую, — каже вона, — але 
мені думається, що з часом на 
великих зборах, з трибуни бу
дуть проголошувати такі сло
ва: «Нагородити за добросо
вісну працю цінним подарун
ком — піснею». І будуть оп
лески. і будуть поздоровлення. 
Ви посміхаєтеся? А я вірю...

В тому, що Надія свої дум
ки висловлює щиро, я чимраз 
сильніш переконувався, слу
хаючи у її виконанні все нові 
і нові пісні. Співає вона заду
шевно, сповна віддаючись ме
лодії. і

А. Б Є ЛІК.
м. Кіровоград.

«Зірку») після матчу оцінив 
гру всіх без винятку футбо
лістів «Авангарде» на «п’я
тірку».

Як же проходила гра? 
Рахунок відкрили Кірово
град ці. Комбінація Олек
сандр Котов — Віктор Ка- 
щей звершилася тим, що 
останній сильним ударом 
надіслав м'яч під перекла
дину, Проте перевага госпо
дарів поля тривала недовго. 
Олег Бондаренко в штраф
ному майданчику промах
нувся по м’ячу і ним заво

лодів ніким не прикритий 
Євген Наумоз. Його удар 
був точним — 1:1.

Потім гості одержали 
право на штрафний удар 
поблизу воріт «Зірки». І ні
хто з кіроаоградців не по
мітив рейду захисника 
«Авангарде» Станіслава
Фролкіна, який увірвався у 
штрафний майданчик і вмі
ло використав напівпро-

стрільну, напівнавісну пода
чу свого товариша по 
команді.

А коли на останній деся* 
тихвилинці Олександр Г1лу<* 
тицький виграв однобій з 
Євгеном Шкаповим і довіз 
рахунок до 3:1, стало яснод 
що «Зірці» не уникнути по-* 
разки. До кінця матчу ре« 
зультат не змінився.

М. САВЧЕНКО,

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.



4 стор. -------- , ------  „ „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З липня Ю73 року.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 4 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. «Дактарі». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. <С11ІА). 21 се
рія. «Пригоди левенят». (М).
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Приходь, каз
ко». (М). 11.00 — О. Корній
чук. «П.ізтон Кречет». Виста
ва Черкаського державного 
ахалемічноіо театру ім. Шев- 
чшкз. <М) 12 25 — «На ланпх 
країни» (М). 12.35 — Теле
фільм. (Кіровоград). 15.50 — 
Економічна географія. «Турк
менська PCP». (51). 16.30 —
«Шахова школа». <М). 17.00 —

Для школярів. «Творчість 
юних», (М). 17.30 — «В ефірі 
«01». (К). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — Тележурнал «Лю
дина і закон». (Кіровоград). 
18.50 — «В ефірі «Молодість». 
(М). 19.50 — Кольорове теле
бачення. «Тіні зникають опій- 
дні». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. 6 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Концерт. По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 — 
Для школярів. Є. Январьов — 
«Ііодвнг розвідників». Вистава 
Миколаївського театру ля
льок. (Миколаїв). 16.45 —
- Жнива третього, вирішаль
ного». (Запоріжжя). 17.10 — 
«Сьогодні — орлята, завтра — 
орли». (Дніпропетровськ).
17.30 — «Товари — народу». 
(М). 18.00 — Музичний фільм 
«Уральський хор*. (К). 19.00
— інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «Сього
дні на манежі». (К). 20.00 — 
«В ім’я миру». (К). 30.15 — Те
лефільм. «Місто — стародавнє, 
місто молоде». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 21.00 

~ Програма «Час». (М). 21.30
— «Мистецтво — народу».
(К). 23.30 — Інформаційний
огляд. «На ланах республіки». 
(К). 23.35 — Вечірні нови
ни. (К).

ЧЕТВЕР, 5 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Очкарик». (ЛІ). 10.30 — Для 
школярів. «Назавжди рідна». 
<М). 10.30 — «Людина 1 П
справа». (Вільнюс). 11.20 — 
Концерт фестивалю мистецтв 
«Московські зірки». (М). 12.15
— «Сільські жнива». (М). 
12.25 — «Шоста симфонія». 
Телефільм. (Кіровоград). 15.40
— Кольорове телебачення.
Прем'єра телевізійного доку
ментального фільму «Надр 
Рушена». (М). 16.40 — «Рейд 
газети «Радянська Україна». 
Українське телебачення І ра
діо». (Дніпропетровськ). 17.10 
-- Для школярів. «Сурмач». 
(Львів). 17.45 — Цивільна обо
рона. (К). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «В ефірі «Моло

дість». (М). 19.20 — «Подвиг». 
(М). 19.50 — Кольорове теле
бачення. «Тіні зникають опів
дні». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 7 се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Любите
лям оперети». (М). 22.15 —
Кольорове телебачення. Това
риський матч збірної СРСР — 
збірної НРБ з художньої гім
настики. По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 - 
«Розповіді про професії». (М). 
17.10 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Загадки і від
гадки». (М). 17.40 — Кольоро
ве телебачення. Концерт Дер
жавного Башкирського ан
самблю народного танцю. (М). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Камерні вечори. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
«В сузір'ї народів-братів». 
(Дніпропетровськ). 20.45 — «На 
добраніч, діти’». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Останній 
форт». (К). 22.45 — Іпформа- 

ційний огляд «На ланах рес
публіки». (К). 22.50 — Вечірні 
новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 6 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Для
школярів. Концерт. (М). 10.15
— «Шахова школа». (ЛІ). 10.15
— «Любителям оперети». (ЛІ).
11.30 — «Сільські жнива».
(ЛІ). 11.40 — До 50-рІччя Бу
рятської Автономної Радян
ської Соціалістичної Респуб
ліки. Програма Бурятської 
студії телебачення. (ЛІ). 12.40
— «Трудові ритми Чсчено-Ін-
гушетії». Телефільм. (Кірово
град). 15.40 — «Мурманськ — 
цілий рік». Документальний 
фільм. (Мурманськ). 16.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Пригоди грузовичка». 
(М). 16.30 — «Наука — сьо
годні». (М). 16.45 — «Росій
ська мова». (М). 17.30 — Для 
школярів. «На приз клубу 
«Нептун»,. (ЛІ). 18.00 — Оіо- 
лошення. (Кіровоград). 18.05 — 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). Ів.ІЗ — «Знайомтесь! 

лауреати»... (Кіровоград), ід 0г1
— «Переклад з англійської* 
Телевізійний художній філі м* 
(М). 21.00 - Програма «Часі* 
(М). 21.30 - «Мо-ло-д-ші» 
Молодіжна споргивна прогпя! 
ма. (ЛІ). 23.00 — Новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА.
За накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал «Прогрес», 
(Дніпропетровськ). 17.00 
«Пісні і пензель». • (Львів),
17.30 — Для дітей. «Сонечко», 
(Одеса). 18.00 — Новини. (М), 
18.10 — Концерт фестивалю 
мистецтв «Празька весна». 
(М). 18.45 — Художники, ви
сунуті на здобуття Держав
ної премії СРСР 1973 р. (ЛІ), 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Віт
чизно моя неозора». (К). 20.4.»
— «На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — Програма «Час». <М),
21.30 — «В ім’я миру». (К). 
21.40 — Творчий вечір пртис- 
тів драматичного театру. (К)о 
22.55 — Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». (К). 
23.00 — Вечірні новини. (К).

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
математика, фізика І математика, українська мова 

і література, російська мова і література, англій
ська мова, фізичне виховання, музика і співи, педа
гогіка і методика початкового навчання.

Вступні екзамени проводяться за програмами, 
затвердженими міністерством вищої і середньої 
освіти СРСР у відповідності з програмами середньої 
загальноосвітньої школи.

Вступники складають екзамени, залежно від об
раної спеціальності, з таких дисциплін:

математика — з математики (письмово і усно), 
фізики (усно), української мови і літератури (пись
мово);

фізика і математика — з фізики (усно), матема
тики (письмово і усно), української мови і літера
тури (письмово);

українська мова Г література — з української 
мови і літератури (письмово і усно), іноземної мови 
(усно), історії СРСР (усно);

російська мова і література — з російської мови і 
літератури (письмово і усно), іноземної мови (ус
но), історії СРСР (усно);

англійська мова — з спеціальності’ (усно), україн
ської мови і літератури (письмово і усно), історії 
СРСР (усно);

фізичне виховання — з спеціальності, хімії (усно), 
фізики (усно),української мові і літератури (пись
мово);

музика і співи — з спеціальності, української мо
ви і літератури (письмово і усно), історії СРСР 
(усно); '

педагогіка І методика початкового навчання — 
з української мови і літератури (письмово і усно), 
історії СРСР (усно), математики (усно), перевірка 
музично-слухових даних.

Строк навчання в інституті — 4 роки, а па спе
ціальності «фізика і математика» — 5 років. Прийом 
заяв до Зі липня. Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня.

Вступники подають заяву на ім’я ректора інсти
туту за встановленою формою і додають: документ 
про середню освіту (в оригіналі), характеристику зі 
школи або останнього місця роботи, медичну довідку 
(ф. № 286), 4 фотокартки (3X4). Паспорт і військо
вий квиток пред’являються особисто.

Особи, що мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, подають копію трудової книжки 
(книжки колгоспника).

Студенти забезпечуються гуртожитком та стипен
дією па загальних підставах, а па спеціальності 
«фізичне-виховання» всі студенти забезпечуються 
спортивною формою.

Документи надсилати па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1, педінститут, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 
СЕРЕДНЯ ШКОЛА- 

ШТЕРН АТ
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Д 
ДО 1-10 КЛАСІВ

При вступі слід податі) такі документи: заяву на 
ім’я директора, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця роботи батьків, медичну довідку про 
стан здоров'я, довідку про епідоточеивя, особову 
справу учня.

Навчання ведеться українською мовою, з іноземних 
мов вивчаються англійська та німецька. З нового на
вчального року вводиться в 9—10 класах виробниче 
навчання з спеціальності: для дівчат — машинопис- 
стенографія, для хлопців — автосправа.

При школі працює філіал Олександрійської музичної 
школи.

Школа розташована в селищі Паитаївка і має зручне за
лізничне та автобусне сполучення з усіма містами та райо
нами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 години, крім 
неділі.

За довідками 
пату.

звертатись в канцелярію школи-іпі

Адреса школи: м. Олександрія, сел. Паитаївка.
ДИРЕКЦІЯ. 

_______________________ І

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК !
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ЧЕРКАСЬКЕ СЕРЕДНЄ
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

На базі 8-річної освіти з набуттям се
редньої освіти строк навчання 3 роки:

— токарі по металу, слюсарі механо
складальних робіт, слюсарі-ремоптники, 
електрогазозварники, слюсарі електро
монтажники.

На базі 10—11-річної освіти з строком 
навчання 1 рік:

— машиністи електромостових кра
нів — електрослюсарі; токарі по металу.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з здобуттям середньої освіти. 
По закінченні училища учні одержують 
атестат зрілості за середню школу і 
атестат по спеціальності з наданням 
2—3 розряду.

Час навчання в училищі 'зараховується в 
трудовий стаж.

На всі спеціальності приймаються юнаки І 
дівчата віком від 15 років і старші, звільнені 
в запас із лав Радянської Армії.

Для вступу па навчання в училище 

слід подати такі документи: заяву осо
бисто, свідоцтво про ' народження або 
паспорт, характеристику зі школи, сві
доцтво про освіту, 6 фотокарток (3X4 
см.), довідку з місця проживання та 
про склад сім’ї.

Зараховані в училище забезпечуються: 
з трирічним строком навчання — три

разовим безплатним харчуванням, вихід
ним і робочим одягом та взуттям;

з строком навчання 1 рік — стипен
дією в розмірі ЗО карбованців на місяць.

В період виробничої практики виплачуються 
кожному учню 33 проценти від вартості виго

товленої продукції.
Початок занять з і вересня 1973 року. 
Гуртожитком забезпечуються юнаки. 
Адреса училища: м. Олександрія, мік

рорайон Жовтневий, зул. Ватутіна, № І, 
телефон № 51-4-08. Автобусом їхати до 
зупинки «Жовтневе селище».

ДИРЕКЦІЯ.

столяри, муляри-монтажники конструк- 
цій, маляри, штукатури, лицювальники- 
плитковики, електрогазозварювальники, 
столяри - теслярі, слюсарі-сантекніки, 
слюсарі - електромонтажники, маляри- 
штукатури, плитковики-лицювальники.

Училище дає середню освіту і спеці
альність.

Строк навчання в групах, що дають 
середню освіту — 3 роки; в решті — 
1—2 роки (залежно від обраної спеці
альності).

До училища приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років з освітою 
8—10 класів без вступних екзаменів.

Учні забезпечуються харчуванням, 
одягом, гуртожитком. Під час виробни
чої практики їм виплачується третина 
заробітку.

По викінченні і піл піца випускники одержу
ють дипломи про середню освіту та спеціаль
ність 1 призначення на роботу и м. Черкаси. 

Випускникам училища надається можливість а 
вступу до середніх та вищих навчальних ла- і 
кладій. Особи, які закінчили училище з від- 9 
знаною, мають право вступати до вищих та 
середніх спеціальних учбових закладів поза 
конкурсом.

Початок навчання — 1 вересня 1973 
Р°'<у. , ’ Л

Прийом документів з 1 травня 197^7 
року.

Вступники подають заяву на ім’я ди
ректора, свідоціво про народження (в 
оригіналі), документ про освіту (в ори
гіналі), довідку про склад сім’ї, гри фо
токартки розміром 3X4 см, характе
ристику з школи або з місця роботи.

Адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 
333, тел. 5-32-17, їхати автобусами №N2 1, 
11, 15 до зупинки — вул. Садова, авто
бусом № 5 і тролейбусами №№ 2, 4, 6, 
7 до зупинки вул. Енгельса.

ДИРЕКЦІЯ.

іЙ НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ [І

316050. ГСП, Кіровоград.50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жмпя — 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 
у вівюрок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм, Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах ввдавпиптва, 
поліграфії I книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. ГлІпкй, 2,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, Г. Кировоград.

ПОГОДА І

БК ОРЗЗ, Іадеяс 6! 197» Зам. № 13275. Тираж 58200. ,

Вдень 3 липня по Григорії області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, дощ, можливо гроза, по 
місту — непелпкнй лот. Вітер північний, 5—9 метрів па се
кунду, Температура повітря 23-27, по місту 21- 26 градусів,

За даними Українського бюро погоди 4—5 липня очікується 
мінлива хмарність, місцями короткочасний лот, можливо 
іроза. Вітер північно-західний, з—7 метрів па секунду. Тем
пература повітря четвертого липня вночі - 13-18, вдень 24- 
29 градусів, п ятого — вночі — 15—20, вдень •— 20—31 градус,
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