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ЬКОГО ОБКОМУ АКСМУОРГдН КІР

ЦЕЙ день не позначений в календарі червоним. Але 
для нас він — справжнє свято. Та ще й таке, що 

стосується кожного, наближення якого ми чекаємо з 
хвилюванням. Бо, справді, важко знайти людину, а 
першовереснем у якої не були б зв’язані якісь події.

**■ Рівно дев'ять днів відділяє нас від цього дня 
початку нового навчального року. 1 вересня гамірли
ва дітвора знову заповнить класи шкіл, що гостинно 
розчинять двері.

В багатьох селах і районних центрах нашої облас
ті свято першовересня буде подвійним. Бо разом З 
ним буде відзначено новосілля.

Червонопілля, Павлогірківка, Костомарівка (Боб- 
рниецького району), Могутнє (Кіровоградського), Су
ботні (Знам'янського), Кропнвпицьке (Новоукраїн- 
ського) — ось далеко не повний перелік адрес, де но
вий навчальний рік розпочнеться у новозбудованих 
школах. Причому збудованих за рахунок місцевих 
колгоспів.
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Не можна не відзначити, що останнім часом кол- 
гсспи і промислові підприємства посилили свою ува
гу до загальноосвітніх шкіл, особливо сільських. І це 
зрозуміло. Бо, не секрет, що тут ще подекуди слабка 
матеріальна база, оснащеність кабінетів і кімнат.

Добре підготувалися школи Гайворонського райо
ну. Взявши курс на нову, кабінетну систему, вони 
майже повністю справились з цим завданням. Банду- 
рівська, Заваллівська, Гайворонська № 5 середні шко
ли уже обладнали кабінети з усіх предметів. Причо
му обладнаністю і оформленню їх може позаздрити 
будь-яка міська школа.

До цієї роботи були залучені всі — і вчителі, і уч
ні. У вільний час старшокласники просиджували над 
схемами, кресленнями і макетами. їх руками було 
створено сотні приладів, унаочнень з фізики, хімії, 
астрономії, геометрії. А скількома таблицями, елек
трифікованими картами, діаграмами, макетами по
повнились кабінетні

Говорячи про таку відповідальну роботу, як пере
хід на кабінетну систему, не можна применшити роль 
шефської допомоги. Заваллівськнй графітовий комбі
нат, наприклад, щороку подає місцевим школам на 
обладнання та поповнення кабінетів наочністю, при-

. ладами та іншим необхідним обладнанням значну 
матеріальну допомогу. Це ж саме можна сказати і 
про Ульяновський цукровий комбінат. Комітет комсо
молу цього підприємства, наприклад, протягом всьо- 
го року працює над оформленням приміщення місце
вої школи. їй передано 40 тисяч карбованців на об
ладнання кабінетів, піонерської і ленінської кімнат. І 
те, що у цій школі працює 12 вожатих, 6 керівників 
гуртків із числа кращих виробничників — теж пряма 
заслуга завкому комсомолу.

’І’ АКЕ становище, на жаль, не скрізь. Викликає, на
приклад, стурбованість байдужість в цьому від

ношенні комсомольської організації колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Кіровоградського району (секре
тар О. Гуненко). На території колгоспу розташовано 
дві школи — Українська середня і Олено-Косогорів- 
ська восьмирічна. Та про шефство над ними годі й 
говорити. Навіть на засіданнях комітету комсомолу, 
жодного разу не порушувались питання організації 
шефства, виконання завдань, поставлених перед ком
сомолом по допомозі сільській школі.

В деяких первинних комсомольських організаціях із 
планів роботи випало таке важливе питання, як ство-. 
рення належних умов для сільського вчителя. ' '

Термінової комсомольської допомоги потребують 
школи-новобудови: Верблюзька середня (Новгород- 
ківський район), Підвисоцька і Нерубаївська (Ново-

' таархангельський), Докучаївська (Устинівський) 
інші.

Часу до 1 вересня, звичайно, залишилось дуже ма
ло. ГІ а завершення будівництва об’єктів освіти, яке 
з різних причин припинилось, — мало сподівань. Але 
комітети комсомолу; комсомольські організації, які 
тримають шефство над сільською школою, ще бага
то чого можуть зробити. Насамперед, подати допо
могу в поточному ремонті, обладнанні кабінетів і нім
кам, укомплектуванні методичною, навчальною та ху
дожньою літературою.

Нинішня підготовка до нового навчального року 
проходить в особливій обстановці. Постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР, Основи законодавства 
про народну освіту, затверджені нещодавно Верхов
ною Радою СРСР, визначили конкретні завдання. 
Добре підготувати учбові заклади до нового навчаль
ного року — значить зробити великий крок на шляху 
дальшого розквіту освіти в нашій країні.

ЗБОРИ ПАРТІЙНО- 
ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ 
САРАТОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

САРАТОВ. (ТАРС). Тут відбулися збори партійно- 
господарського активу Саратовської області. У збо
рах активу взяв участь зустрінутий з великою сер
дечністю і теплотою Генеральний секретар ЦК КПРС 
Леонід Ілліч Брежнев.

Перший секретар обкому КПРС О. І. Шибаев, сек
ретарі районних комітетів партії А. Т. Точка, А. Ф. 
Козобродов, В. С. Луговець, В. Р. Сснін, І. Ф. Пав
лов, А. І. Поляков доповіли про хід виконання со
ціалістичних зобов’язань, взятих трудящими облас
ті в третьому, вирішальному році п’ятирічки по роз
витку промисловості, капітальному будівництву, під
несенню землеробства і тваринництва.

Збори активу одностайно прийняли рішення про
дати державі в цьому році 280 мільйонів пудів 
зерна.

Особливу увагу було приділено питанням ком
плексного використання Волги для інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. Начальник Го- 
ловсередволговодбуду І. П. Кузнецов доповів про 
хід виконання розробленої партією широкої про
грами створення в Поволжі великих районів гаран
тованого виробництва зерна та інших сільськогос
подарських культур на поливних землях.

На зборах активу виступив з промовою Генераль
ний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

НАРАДА В ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
В Центральному Комітеті Компартії України від

булася нарада завідуючих відділами організаційно- 
партійної роботи обкомів партії, на якій обговорено 
хід обміну партійних документів та завдання в 
зв’язку з проведенням звітів і виборів у партійних 
організаціях республіки.

На нараді виступив член Політбюро, другий- сек
ретар ЦК Компартії України І. К. Лутак, який зу
пинився на питаннях організаторської і політичної 
роботи партійних організацій по здійсненню зав
дань, поставлених у промовах Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на зборах 
партійно-господарського активу республіки та спіль
ному урочистому засіданні ЦК Компартії України і 
Верховної Ради УРСР при врученні Українській 
PCP ордена Дружби народів, питаннях дальшого 
організаційно-політичною зміцнення партійних ор
ганізацій, виконання рішень квітневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України про роботу з кад
рами, вдосконалення стилю і методів роботи пар
тійних комітетів у світлі вимог XXIV з’їзду КПРС, 

(РАТАУ).

обкому 
для

комсомольський контрольКорпусові <№ 90

На фото: прапор бригаді вру
чає перший секретар міськкому 
комсомолу М. Скляви'існко.

бригад.
ЛКСМУ 

колективу- 
лерехідчий 

прапоо, який 
за підсумками

ЯСНО І БЕЗ ВТРАТЗІБРАТИ ВРОЖАЙЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
В Українській Республіканській Раді 

професійних спілок 
ків автотранспорту і шо
сейних шляхів. В них осо- • 
блива увага приділяється 
укладанню договорів між 
колективами колгоспів, 
радгоспів, транспортних 
організацій та переробних 
підприємств, підвищенню 
дієвості індивідуального 
змагання механізаторів і 
шоферів. .

Передбачено, що в кож-

зайнятих на 
врожаю, готу- 
понад дві з по- 
тисяні підпри-

Понад один мільйон 700 
тисяч гектарів займають 
бурякові плантації в на
шій республіці. Включив
шись у Всесоюзне соціа
лістичне змагання за 
збільшення виробництва і 
заготівель зерна та інших 
продуктів землеробства, 
ділом відповідаючи на 
Постанову Ц1\ КПРС і 
Ради Міністрів СРСР та 
Постанову ЦК Компартії тракторній, рільничій 
України і Ради Міністрів' 
УРСР про заходи по за
безпеченню своєчасного 
проведення збирання, пе
ревезення і -переробки 
цукрових буряків урожаю 
1973 року, буряковода 
республіки докладають 
всіх зусиль, щоб у стислі 
строки і без втрат зібра
ти вирощений урожай 
цукрових буряків.

Глибоко усвідомлюючи, 
що успіх наступних буря
кових «жнив» залежати
ме від своєчасного ремон
ту сільськогосподарських 
машин, транспортних за
собів, злагоджених дій 
всіх лапок збирального 
конвейєру поле — маши
на — бурякоприймальний 
пункт, профспілкові орга
нізації під керівництвом 
партійних комітетів по
всюдно проводять органі
заторську та масово-полі
тичну роботу. Скрізь про
ходять громадські огляди 
готовності бурякозбираль
ної техніки, автотранспор
ту, шляхів і під’їздів до 
кагатних полів.

Профспілкові організа
ції активно допомагають 
керівникам і спеціалістам 
господарств у комплекта
ції збиральних агрегатів 
механізаторами та в за
провадженні прогресив
них способів збирання 
врожаю: потокового та 
потоково-перевалочного.

Спільні конкретні захо
ди по розгортанню соціа
лістичного змагання па 
збиранні, вивезенні і пе
реробці цукросировини 
розроблено республікан
ськими комітетами проф
спілок робітників і служ
бовців сільського госпо
дарства і заготівель, ро
бітників харчової промис
ловості, а також робітпи-

на
заготівельному 

будуть створені' 
контрольні 

обкомах,

брнгаді, автоколоні, 
кожному 
пункті 
громадські 
пости, а при 
райкомах профспілок — 
рейдові бригади.

Заходами н а м і ч е н о 
створити для працюючих 
належні культурно-побу
тові умови. Гарячі сні
данки та обіди для меха
нізаторів, водіїв, усіх тру
дівників, 
збиранні 
ватимуть 
ловиною 
емств громадського харчу
вання. Безпосередньо в 
полі, на бурякових трасах 
працюватимуть понад 
1100 автокрамниць та 
більш як 15 тисяч розво
зок.

Укрпрофрада схвалила 
спільні заходи республі
канських комітетів проф
спілок робітників і служ
бовців сільського госпо
дарства і заготівель, ро
бітників харчової промис
ловості, робітників авто
транспорту і шосейних 
шляхів і зобов’язала об
ласні ради, Респуб
ліканські та обласні 
комітети профспілок ра
зом з господарниками ще 
ширше розгорнули ді
йове соціалістичне змаган
ня колективів колгоспів, 
радгоспів, підприємств цу
крової промисловості, за
готівель і транспортних 
організацій за якісне про
ведення в оптимальні 
строки і без втрат зби
рання врожаю цукрових 
буряків, забезпечити опе
ративне підбиття підсум
ків і гласність змагання, 
активне застосув а п н я 
форм морального і мате
ріального заохочення пе
реможців.

(РАТАУ).

ПРАПОР— 
ПЕРЕДОВІЙ 

БРИГАДІ
Нині для червонозорів« 

ців спорудження корпусу 
№ 90 є одним з першочер
гових, відповідальних зав
дань. Значну допомогу 
справу якнайшвидшого пус
ку будови мають подати 
комсомольці і робітнича 
молодь.

На спорудженні корпу
су трудяться 7 комсомоль
сько-молодіжних 
Бюро 
встановило 
переможця 
Червоний 
вручається 
роботи кожної п’ятиденки. 
Першим володарем прапо
ра стала бригада електри
ків А. Ф. Турика з будуп- 
равління № 411. Прапор 
вручив член бюро обкому 
комсомолу перший секре
тар Кіровоградського МК 
ЛКСМУ М. Скляниченко.
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^рОРОК ЦЕНТНЕРІВ озимої пшениці. Та- 
кий зрох<ай основної зернової куль

тури зобов'язалися виростити і зі
брати хлібороби нашого колгос
пу. Цей показник називали тоді, як вклю
чилися у Всесоюзне соціалістичне зма
гання поацівникіа сільського господарст
ва, тобто задовго до того, як можна бу
ло передбачити ппгодні умови. Та віри
ли механізатори в свої сили. І не поми
лилися: зібрали □ середньому по 44 
центнери. Це дозволило виконати план 
продажу зерна державі і внести свій 
вклад в український мільярд — продали 
державі понад план 121 тисячу пудів 
зерна.

Збиральну техніку, зерноочисні маши
ни механізатори якісно підготували ще 
задозгз до жнив. Турбувалися лише про 
Одне: для обслуговування комбайнів у 
господарстві не вистачає транспорту. 
Минулого року траплялися випадки, що 
Комбайни нерідко простоювали в загін
ках через поламки автомашин. І, навпа*

ки, якщо виходив з ладу комбайн, про
стоювала закріплена за ним автомаши
на, трактор, що відвозив січку. Ниніш
нього року вирішили запровадити нову 
організацію роботи зернозбиральних 
комбайнів і транспортних засобів. Орга
нізували чотири збирально-транспортні 
бригади. За кожною з них закріпили 
4—5 комбайнів, стільки ж автомашин, 
причепи, їракюри для скиртування, об
ладнання для перевезення полови.

рушуаззея робочий ритм, тобто, і тран
спорт, і збиральне техн.иа використову
валися з максимальною віддачею, При 
такому методі за врожай в однаковій 
мірі відповідали і комбайнери, і шофе
ри, і трактористи Всі вони —- єдиний ко
лектив, згуртований спільною турботою. 
Цей метод відразу називає передовиків. 
Серед комбайнерів, наприклад, тих, хто 
краще відремонтував комбайна, якісно 
вів щоденний техогляд. Раніше, бувало,

І раніше ми використовували групо
вий метод. Та тепер, на відміну від ми
нулого, не закріпляли за кожним ком
байном «персональну» машину. Вони 
під'їжджали до будь-якого агрегату, по
тім до іншого і забирали зерно. Шофе
рові не треба чекати, щоб бункер ком
байна був заповнений до краю. Та й 
комбайнера це не турбувало. Він аиван- 
тажував зерно в кузов автомашини, як 
тільки вона під’їжджала. Те ж саме ро
били і інші комбайнери. А завантажені 
машини, не затримуючись ні хзилини, 
везли зерно на тік, безперебійно працю
вали комбайни.

Які перезаги такого методу? їх бага
то. Найголовніше, що при виході з ладу 
якоїсь машини, або ж комбайна, не по-

комбайнзри добивалися високих намо
лотів за рахунок шзидкісного комбайну
вання, що при нинішньому врожаї могло 
б привести до втрат. Зараз же ніхто не 
поспішав, слідкували, Щоб в стерні не 
лишилося жодного колоска. І ще — цей 
метод дає змогу значно скоротити стро
ки жчив.

У комсомольсько-молодіжній трактор
ній бригаді Василя Лузанівського зби
рально-транспортну бригаду очолив до- 
освідчений комбайнер, комуніст Василь 
Сягань. Він мав робочий план на весь 
період жнив, □ якому чітко було позна
чено, де бригада мала збирати хліба, 
куди відвозити зерно, де скиртувати со
лому. Він вів журнал обліку роботи шо
ферів, комбайнерів, трактористів.

Бригада ця з перших же днів захопи
ла першість у соціалістичному змаганні 
серед збирально-транспортних колекти
вів господарства. До жни* молоді хлібо
роби підготувалися добре, і, нєззажаю. 
чи на часті дощі, полеглі хліба, успішніжч 
підтримували чіткий ритм роботи, дост
роково впоралися із завданням, Бригада 
використовувала роздільний спосіб зби
рання, при якому втрати зменшують
ся до мінімуму. Але ж були в бригаді і 
хліба, які підлягали прямому комбайну
ванню. Ці ділянки скосили механізатори 
Йосипівського відділення, а комбайнери 
з бригади 8. П. Саганя, підібравши вал
ки на своїх площах, не переобладнуючи 
комбайни, перевели їх на сусідні ділян
ки. Це теж дало виграш у часі.

Вперше на нинішніх жнивах ми запро
вадили нову форму організації роботи 
технічних засобів А наступного року за 
цей метод, який дозволив господарству 
зібрати врожай швидше і без втрат, не 
доведеться агітувати. Збирально-транс
портні бригади виправдали себе, і а хо
чу наголосити! запорука успіху їх 
жнивах — у творчому підході до спразй^Т4 
добре налагодженому соціалістичному 
змаганні, чіткому керівництві змаганням 
партійної, профспілкової та комсомоль
ської організацій.

К. СН1САРЕНКО, 
голова колгоспу «Жовтень* Ново- 
миргородського району.

кіровогршііцишг
ПО ТРИ з половиною 

ТИСЯЧІ КІЛОГРАМІВ МО
ЛОКА ЗОБОВ'ЯЗАЛАСЯ 
НАДОЇТИ ВІД КОЖНОЇ 
КОРОВИ КОМСОМОЛКА 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ XXI 
З'ЇЗДУ КІЇРС. ВІЛЬШАН- 
ського району зінатда 
ЗЕЛЕНКЕВИЧ. МОЛОДА 
ДОЯРКА ВПЕВНЕНО НА
БЛИЖАЄТЬСЯ ДО МЕТИ,

НА ФОТО: 3. ЗЕЛЕНКЕ- 
ВИ’І,

ФОТО І. ЦУРКАНА.

ДЛЯ ТРУДОВОГО
НАСТРОЮ

АГІТПОЇЗД ВИЇХАВ У ПОЛЕ''

„ЕРА-Г-
НА КОНВЕЙЄРІ

З цьому році світловодському 
заводу «Пластик» виповнюється 
чотири роки. Для підприємства, 
що тільки-но освоїло специфіку 
складної технології виробництва, 
вік невеликий, але достатній, щоб 
уже зараз говорити про успіхи.

Сама назва заводу дає зрозумі
ти, що продукція, яка сходить з 
конвейєра, пластмасова. Цікаво 
спостерігати перетворення білого, 
стерильно-чистого порошка в ле
генькі резервуари та деталі. Тут 
виготовляються обприскувачі
«Бра-1», які поки що не мають 
суперників за кордоном.

— «Ера-1» — обприскувач експеримен
тальний, — розказує молодий Інженер 
Галина Іванова. Не так давно його мож
на було бачити лише на проектних крес
леннях Львівського ДСКБ. Корисний па
тент використаний нами... Не зовсім лег
ко виходила перша серія. Бувало, за мі
сяць виготовляли два-три найбільше, 
п’ять обприскувачів. Тепер же за один 
день для відправки готуємо триста 
штук. Мені, як секретарю комсомоль
ської організації, особливо приємно від
значити роботу КОМСОМОЛЬЦІВ.

Дійсно, переглянувши соціаліс
тичні зобов’язання молодих і по
рівнявши їх з реальними показни
ками, неважко помітити, що ос
танні— вищі. Так, ливарник Дмитро 
Хаян виробничий план постійно 
виконує на 120 процентів. Не від
стають його друзі токар Володя 
Коломойченко та інструменталь
ник Толя Комаров. Хлопці не тіль
ки працюють добре, але й беруть 
активну участь в громадському 
житті свого колективу. Хаян, на
приклад, художник «Комсомоль
ського прожектора». Разом з на
чальником штабу Л. Людовською 
інші члени «КП» нещадно висмі
юють ледарів і прогульників.

А коли наближається вихідний 
день заводські хлопці й дівчата 
складають у рюкзаки палатки, ри
бальські снасті і вирушають на 
казкові береги Славути.

В. БОНДАРЕНКО,

«

Ф НА ЗЕЛЕНІ ЖНИВА— 
З ІНІЦІАТИВОЮ

В засіки Батьківщини колгоспна машина заси
пала останній центнер дорідного зерна. Земля ще 
зберігає лагідне тепло пшениці, а комбайни зно
ву виходять в поле. Ідуть зелені жнива. Дві ти
сячі тонн пахучого сінажу заклали на сьогодніш
ній день у силосну яму колгоспники — скошено 
150 гектарів. Нас, членів комсомольського штабу 
«Жнива 73», такі показники не можуть не раду
вати.

Згадуємо той день, коли перший агрегат занурився в 
пшениці. Не було ні урочистої трибуни, ні мідноголссо- 
го духового оркестру — хвилююча пісня колосків звуча
ла нам у серця. Отож готувались зустріти жнива, як 
цс лишіть хліборобам. Прямо на току зібрали загальні 
збори колгоспної та шкільної комсомольської організа
ції, де одноголосно вирішили укомплектувати три ком
сомольсько-молодіжні бригади для роботи на централь
ному току.

Штаб постановив, що в першу зміну працюва
тимуть школярі, а бригадиром у них буде десята-

ПОВНОВАЖЕННЯ 
ШТАБУ ПРОДОВЖИЛИ 
класних Толя Ковальчук. Друга й третя зміна 
(бригадири Люба Мостова і Люба Клавченко) 
складатиметься з штукатурів, мулярів, студентів 
вищих та середніх навчальних закладів, що приї
хали па канікули.

Дівчата ії хлопці охоче ставали біля зерноочис
них агрегатів, автовантажників, на ваговій і 
працювали до пізнього вечора, забуваючи про 
втому.

Неодноразово бойові листки, щоденні Інформатори та 
«блискавки» агітпоста згадували Імена Василя Бур’ян- 
ського, Василя Явтенкп, Віри Петренко, Лідії Конверсії.. 
А для лінькуватих готували «шанування» іншого плану. 
«Комсомольський прожектор», наприклад, розповів, як 
майже силоміць тягнули на тік Гришу Трспкп.

Комсомольсько-молодіжні бригади, що працю
вали на центральному току, перейшли на силосу- 
вашій. Турбот не поменшало ані на трохи. Тому 
ії комсомольський штаб <:Жнива-73» не мав права 
припиняти своє існування, хоч збирання хліба за
кінчилось. Знову зустрічаються члени жнивного 
штабу Іван Небесний, Люба Мостова, Василь 
ЧмІль, Надя Воловик, щоб обговорювати уже 
питання по «зелених жнивах».

Ф. ВОРОНА, 
секретар комсомольської організації, голо
ва комсомольського штабу «Жнива-73» 
колгоспу імені Куйбншева Світловодського 
району.

Справжнім святом, ді
ловим і дзвінким, прой
шов нашим районом поча
ток жнив. Майже в кож
ному господарстві відбу
лися урочисті вечори, 
присвячені початку зби
рання врожаю. І це вже 
стає традицією. У колгоспі 
«Зоря комунізму» (село 
Надлак) напередодні жнив 
хлібороби зібрались на 
вечір-хроиіку «За словом 
у зобов’язанні — практич
ні діла». На вечорі меха
нізатори рапортували про 
готовність техніки до по
чатку косовиці. Тут же 
було зачитано дві вітальні 
телеграми. Одна — несла 
щирі побажання я Баш
кирі! від колгоспників се
ла Баширово, а другу на
діслали сусіди — труд!;«- 
пики колгоспу «Україна» 
(село Кальнпболот). З цим 
господарством у надла- 
чан творче змагання йде 
вже не один рік. На за
вершення вечора колго'-п- 
ники переглянуян фільм 
сільської самодіяльної кі
ностудії про колгосп, його 
трудівників. про готов
ність господарства до 
жнив третього, вирішаль
ного року п’ятирічки.

А в Кальнпболот! культ
армійці села також підго
тували подібний вечір-ра- 
порт.

11а баз! колгоспу «Ук
раїна» районний відділ 
культури провій нараду 
секретарів партійних ор
ганізацій колгоспів, керів
ників агітбригад, завідую
чих агітпунктами, керів
ників лекторських груп. 
На нараді йшла мова про 
ідеологічне забезпечення 
проведення жнив, були 
поставлені конкретні зав
дання перед культармій
цями району на період 
збирання врожаю. Всі ра
зом потім виїхали ня 
центральний механізова- 
Кнй тік колгоспу «УкраТ-

па», ознайомилися тут з 
роботою агітпункту, до 
сконцентровано відповід
ну наочну агітацію, пе
ріодичні видання, соціа
лістичні зобов’язання.

На початок кпив у ра
йоні працювало двадцять 
агіткультбригад. Район
ний відділ культури склав 
графік їх роботи, а яко
му передбачались вистуди 
агітбригад на виробничих 
дільницях пе лише свого 
колгоспу, а й у сусідніх 
господарствах. Таким чи
ном, агітколективи обслу
говували жниварів систе
матично. Найбільше теп
лих прийомів випало на 
долю аматорів Ятран- 
ського сільського Бvдннк]f 
культури (керівник 
П. Пристінськнй). Брига
да обслуговувала колгос
пи «Комінтерн» та імені 
XIX з’їзду КПРС і зроби
ла 18 виїздів. В її складі, 
зокрема, молодь колгоспу 
— Г. Ткачук, А. Задорож- 
ний, Л. Рашковська.

Добрі відгуки надходять 
про виступи агіткульт
бригад Копепповатського, 
Нерубаївського, Ганніз- 
ського, Кальпнболотсько- 
го, Тсриіаського сільських 
будинків культури. Якщо 
підсумувати кількість їх 
виступів, то вони стано
витимуть більше, як півсот
ні. На хорошому худож
ньому рівні були складені 
програми виступів.

При районному Будни
ку культури працював 
агітпоїзд, в його складі: 
лектор Новоархангель- 
ського райкому партії 
І. І. Перкін. агіткульт- 
бригада «Хліборобському 
роду — нема переводу* 
керівник П. В. Новиць- 
кнй), ввтолавка. Сценарій 
виступу агіткультбрягадн 
складемо на основі місце
вих матеріалів, а яких 
звеличували хліб, землю, 
і тих, хто її обробляє

найперше. Перед виступом 
агіткультбригади до при
сутніх звертався лектор 
райкому партії І. І. Пер- 
кін. Він розповідав про 
міжнародне становище 
СРСР. аналізував хід ви
конання народногосподар
ських планів, роз’яснював 
значення візитів <П. І. 
Брежнєва до ФРИ. США,

Прибувши до колгоспу, 
члени редколегії, що бу
ли в агітпоїзді, допомага
ли випускати чи то «блис
кавку», чи то газету-по- 
лізку, п яких розповідали 
про передовиків амагаипЯ) 
критикували відстаючих.

Особливо часто агітпо
їзд бував у тих колгос
пах, де не створено місце
вих агіткультбригад.

Районний відділ культу
ри оголосив огляд агітко
лективів на кращу поста
новку роботи в період 
осінньо-польових робіт. 3« 
умовами огляду перемож
цями стїіне бригада, яка 
найчастіше буватиме в 
полі, виступатиме із зміс
товними і цікавими про
грамами.

Наш район закінчив 
жнива. зі тисяча тонн 
хліба — такий внесок тру
дівників району в україн- 
Сокий мільярд. Культар
мійці з хліборобами були 
завжди поруч в гарячі 
дні косоппці — допомага
ли теплим словом, хоро
шою піснею, а часом ( 
гострою критикою.

Хліб зібрано, та агітко
лективи не знають спо
чинку. Попереду — напру
жений час осінньо-польо
вих робіт.

Л- ЯГОНІЦЬКА, 
завідуюча район
ним відділом куль
тури.

Новоархангельеький 
район.

Після виступу „Молодою комунара*

„ПУСТЕ ВІКНО „КПй
Під таким заголовком в номері 

за 19 липня цього року була на
друкована замітка, в якій" підда
валася критиці незадовільна ро
бота Новоукраїнського районного 
штабу «КГІ». Зокрема, поштовхом 
до появи «гострого сигналу» став 
нічний рейд перевірки роботи на 
жнивах в другу зміну, організо
ваний районним управлінням 
сільського господарства з залу- 
сомот ’ пРац*ВІІПКІ-в райкому ком-

Майже через місяць (15 серпня) 
е редакцію «.Молодого комунара» 
надійшла відповідь з Новоукра- 
піського райкому комсомолу. За
мість того,, щоб розповісти про

вжиті заходи па критичний ви
ступ газети, перший секретар рай
кому А, Новіцький посилається 
па обставину, що «факти були 
взяті зі слів членів раїїонного 
штабу «КП», змовчуючи, що й — 
з місця подій — в колгоспі імені 
/Кланова. (До речі, невже члени 
штабу «КП» — другий секретав 
райкому, зав. відділом комсо
мольських організацій і інструк
тор.— люди ке авторитетні?).

Після виступу газети хід жнив 
стіннівкою штабу «КП» висвіт
лювався регулярно. Тож критика 
допомогла. Проте у відповіді 
цього пе підкреслено.. Н ато.місць— 
чергова відписка.
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МІЦНІЮТЬ дружні, економічні та культурні зв'язки

, трудящих Кіровоградщини і Толбухінського ок
ругу Народної Республіки Болгарії. За останні роки 
в нашій області побувало чимало делегацій і турист
ських ~руп з сонячної Добруджі, які з великим ін
тересом знайомилися з творчими набутками своїх 
радянських друзів. Багато кіровоградців їздили в 
гості до болгарських другарів, щоб побачити на 
власні очі, як вони живуть, працюють, будують но
вий соціалістичний світ. Взаємозбагачення досвідом 
— важлива умова втілення в життя історичних рі
шень XXIV з їзду КПРС і X з'їзду Болгарської Кому
ністичної партії.

Як і на Кіровоградщині, в Добруджі плідно пра- 
цюють літературні об єднання та студії. В літоб’єд
нанні при окружній бібліотеці в м. Толбухіні багато 
прозаїків, поетів, літературних і театральних крити
ків. їх таори публікуються на сторінках республікан
ський часописів і окружної газети «Добруджанська 
трибуна». Характерним для таких поетів, як Богоміл 
Трифоноа, Йордан Трухчез, Керанка Далакманська 
та інші, є прагнення оспівати Великий Жовтень, його 
вплив на визвольний рух у країнах світу, на розви
ток соціалізму в рідній Болгарії.

Ці та інші поети — члени літературного об'єднан
ня — у своїх віршах показують душезну красу лю
дей рідного краю, велич їхніх діянь і помислів. Па
літра поета — це слово. І в перекладах не завжди 
вдається відтворити переливи мовних барв. І есе ж 
з віршів, які ми сьогодні пропонуємо нашим чита
чам у перекладі з болгарської, вчувзсться, що їх ав- 

( тори заглиблюються в духовний світ людини, вміють 
•Щ!. розкривати неповторні риси життя свого народу.

Керанка
ДАЛАКМАНСЬКА

її І! В А
Мов соняшник. 

Налитий сонцем жовтим, 
Добруджа в серці

в мене розцвіта.., 
Якими б тут дорогами 

не йшов ти — 
Пшениця скрізь 

колишеться густа. 
Коли ж прийде

на поле синя осінь. 
Я чув скрип 

наповнених возів.
Як золото,

з дитячих літ І ДОСІ 
Дзвенить в мені
той незвичайний спів. 

Я так люблю
блукати тут полями. 

Розвіювать па вітрі 
давній біль. 

О мудра осінь!
Мрії журавлями 

Летять, летять 
до мене звідусіль.

Моя Добруджо!
Всю мене 'візьми ти — 
Серед пшениць 

і маків у полях.
Я хочу в пісіпо

душу перелити 
І йти у світ 
за співом на антах.

Ренчо ЗЛАТЄВ

РЯСНИЙ доні
Стемніло небо. 
Блискавка.

Удар — 
І вже вирує

і клекоче злива..і

По стежці йде 
високий хлібодар, 

Спокійний, мокрий, 
оглядає нйзи.

{ синій догц 
струмочками стіка

З щасливого обличчя,
із волосся.

В уяві — літо: 
хліб немов ріка,

Тече за обрій 
сонячним колоссям.

Обличчя в того
вже немолоде, 

Але в дощі
ураз помолоділо... 

Я все це бачу,
і до мене йде 

По ниві радість — 
радість яснокрила.

Йордан ТРУХЧЕВ

ЧЕР0О2ІЕ 
СЯ^ВО
Повстав Петроград, 

повстав.
Висвистують кулі гостро. 
Здригнулась імла густа— 
По Зимньому вдарив 

постріл.
Чавунні ворота вмить 
Упали, ущент розбились. 
Не вихор — вогонь 

летить...
Так правда у світ 

з’явилась.
Картеччю, картеччю в 

тих, 
Хто правду топтав 

у злості. 
Бійці у рядах густих 
На кожнім кварталі 

й мості 
Карбують військовий

такт —

Це люди заводій» поля. 
І Ленін говорить: «Так! 
Прийшла вже бідняцька 

воля!».
Прийшла і сміється вона 
Святом своїм крилатим. 
Палацам, багатим — 

війна, 
Мир — людям і вбогим 

хатам.
Одвічна до кривди лють 
Палає в очах трудящих, 
І сонце вони несуть 
У світ крізь болота 

й хаті.
Матроси ідуть в рядах. 
В серцях у них гомін 

хвилі.
Для них не існує страх, 
Готові й на смерть 

щохвилі.
Так, сталося диво з див: 
Земля обновлялась

в муках. 
Над світом Ілліч підвів 
В червоному сяєві руку.

Махмедалі ОБРУЧЕВ

РОВЕСНИК
СВОБОДИ
Маю слово я,
Ровесник свободи.
Маю слово
Не для довгих промов. 
Не для пози.
Маю слово,
Щоб з трибуни
Своєї совісті
Просто заявити:
Я ровесник свободи — 
Комуніст.

Переклад Н. ДОБРІ ПА, 
члена обласного літера
турного об'єднання.

ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА ІНЖЕНЕРА
Своєрідна персональна виставка ін

женера Вячеслава Власоза експонуєть
ся в художньому салоні міста Кірово
града.

— Моє захоплення, — говорить ав
тор, — лісові корчі, сучки. Я шукаю їх, 
збираю придивляюся. Мої добрі поміч
ники — фантазія та уява. Вони радять 
мені, як удосконалити на перший по
гляд, ні на що не схожий корч і зро
бити щось цікаве.

Вячеслав жив у Ленінграді. Якось по
бував у. Павлові. В парку бавилися діти. 
Один з хлопчиків кинув на іншого не
великого корча. Взяв його, придивив
ся... Звичайним ножиком обрізав, і ось 
сучкуватий корч перетворився в худож
ній образ,

того часу вячеслаа часто відвідує 
ліс. Придивляється до кожного сучка, 
корінця, гілочки. Підбирає найбільш ці
каві витвори природи і вже дома годи-

нами, а то й днями просиджує над ни
ми. Інструменти майстер готує сам.

Найбільше привертають увагу уміль
ця герої народних казок. Близько пів
сотні робіт створено самодіяльним 
художником. Дивишся на них і мимо
волі захоплюєшся: які вони пластичні, 
як багато можуть розповісти, донести 
до серця глядача, скільки цікавого, не
звичайного навколо нас!

Щоб створити такі довершені образи 
із звичайного коріння, потрібно мати не 
тільки талант різьбяра, а й вміти бага
то бачити, любити природу, знайти в 
ній непомітне для інших. Вони, образи, 
мовби живуть — усміхаються, розмов
ляють між собою. І це життя дали їм 
золоті руки народного умільця.

Л. ПУЗЕНКО, 
методист по образотворчому мис
тецтву обласного Будинку народ
ної творчості.

X ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ В ІБЕРЛІНІ сіЛКІН ЧИВ£Я БЛІ А- 
ТОБАРВЛИМ ФЕЙЄРВЕРКОМ НАД ПЛОЩЕЮ МАРКС—ЕНГЕЛЬС—ПЛАІХПРЕДСТЛЦ- 
НИКИ ВСІХ ДЕЛЕГАЦІЙ ВІТАЛИ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ГЕРОЇЧНОГО В Йш» (НДР>

«ПРОМІНЬ»
ТУРИСТАМ
І КРАЄЗНАВЦЯМ

П ІОБОВ до живої природи І активною відпочинку ведуть 
людей у мандри по рідкому краю. І, зрозуміло, той, хто 

збирається в дорогу, вже сьогодні з особливою цікавістю зу
пиняється біля полиць книжкових магазинів. Кожен з них 
хоче мати посібник по туризму, путівник, по тих місцях, які 
мріє відвідати, тому, що це добрий помічник і порадник у 
подорожі.

Ряд видань з цієї тематики, здійснених республіканським 
книжковим видавництвом «Промінь». Це. п основному, пу
тівники по експозиціях музеїв деяких міст, що входить до 
зони обслуговування видавництва, Історико-краєзнавчІ нари
си. фотобуклетн тощо.

На печатку року у «Промені» першим побачив світ істо- 
рико-краезнавчнґі нарис «Стсбліа». Він знайомить читачів з 
минулим заснованого ще Ярославом Мудрим селища Стеб
лова. що розкинулося на берегах мальовничої річки Рось. 
Нарис розповідає про сьогоднішнє життя нащадків Каііда- 
ша, Миколи Джері, Василиип бурлачки. образи яких так яс
краво змалював у своїх творах І. С. Нечуй-Лсвицький, що 
народився І довгий час жив у Стеблові. Мальовниче містеч

ко приваблювало 
до себе числен
них митців слова 
і пензля. Про пе
ребування тут Та
раса Шевченка, 
Адама Міикеви- 
ча, Марка Вовчка 
та інших діячів 
культури теж йде
ться на сторінках 
цього нарису.

Хорошим пода
рунком для ша
нувальників рід
ного краю став 
путівник по Ка- 
м’янському літе
ратурно - меморі-

„ _ „ альному музею
О. С. Пушкіна І 11. І. Чагіковського. Автор — заслу
жений працівник культури УРСР ЛІ. Л. Шкаліберда. Він 
яскраво змальовує історичні події у місті Кам'янці на по
чатку минулого століття, знайомить з діяльністю філії Пів
денного товариства декабристів, яку очолювали у Кам’янці 
власник місцевого маєтку В. Л. Дапидоа і генерал-майор 
С Г. Волконський,

Восени 1820 року в Кам'янку до Раевських-Длппдопих 
приїздив О. С. Пушкін. Поет часто проводив вечори у това
ристві декабристів, брав участь у їх політичних диспутах.

З Кам'янкою пов'язано також ім'я геніального російського 
композитора П. І. Чайковського. Петро Ілліч довгий час 
жив у своєї молодшої сестри Олександри, яка була одру
жена з сином декабриста Л. В. Давидопа. Тут прозвучали 
перші акорди чудових творів П. І. Чайкопського.

Кажуть, що містам, як і людям, властива неповторна Ін
дивідуальна вирвоність. а часто й своєрідність історичної 
долі. В фотобуклеті «Кіровоград», автором якого виступає 
ГІІІСЬМСНПИК В. О. Бізилевськнй. йдеться про історичну своє
рідність міста, яке виникло майже двісті років тому у верх
ній течії Інгулу — ЛІВОЇ притоки Південного Бугу.

Фотобуклст шедро ілюстровано кольоровими знімками і 
відзначається високою якістю поліграфічного оформлення. 
Словом, цс гарний сувенір для гостей-турнстіо міста Кіро
вограда.

Текстуально, а також мопою знімків розповідається про 
неповторну індивідуальну виразність міст Каиева І Черкас 
г однойменних фотобуклета.к. які також знаходяться сьогод
ні на прилавках книгарень.

Книжкою «Стежки у дивосвіт» порадував шанувальників 
природи Придніпров'я природознзвець-натураліст М. М. Без- 
углий. Це не вигадані оповідання з життя птахів і зпіоів, 
розповіді про зелені пам'ятки, незвичайні випадки в приро
ді, про людей, які любовно охороняють і примножують ба
гатства природи.

З особливою цікавістю чита₽ться нарис-путівник кірово
градського журналіста В. А. Проценка «Тясмин чекає на 
вас», що вийшов з друку. В основу нариса-путішіпка покла
дено матеріали і враження членів пауковокраєзнапчої 
гіеднпії по річці Тясмин, організованої 
Черкаською організаціями Товариства 
історії і культури, яка започаткувала 
маршрут.

Невтомний снтузіасг-краєзнавець В. г . 
кроком проводить читачі по всьому майже двохсота!ломет- 
ровому маршруту ріки, час від часу відхиляючись під ос
новного маршруту в той чи інший бік від заплави ріки з мс
тою познайомити читача з місцями, які мають особливо ці
каве минуле І захоплююче сьогодення.

Відкриття нового туристського маршруту по річці Тясмин, 
яка майже замкнутим еліпсом звіщається по території Кі
ровоградської і Черкаської областей, і вихід ц світ нариса- 
путівника, про який йдеться мова чудовий подарунок для 
тих, хто мріє пройтися по одному 9 найкрасивіших місць на
шої Радянської України, хто по-справжньому закоханий у

- Л.СНІТКО,- 
редактор видавництва «Промінь».

____,_____ скс-
Кіроаоградсі.кою і 

охорони пам'ятників 
нокни туристський

Проценко крок за

Все відбулося раптово. 
Пролунали автоматні черги, 
почулись зойки поранених, 
заревів мотор жовтого 
«форда», і машина стрімко 
мчала по дорозі до Боготв.

Так нещодавно відбулося 
пограбування контори на 
ізумрудній копальні в ко
лумбійському департаменті 
Бойяко. Грабіжники прихо
пили з собою понад двісті 
тисяч доларів, застреливши 
при цьому п’ять чоловік. А 
десять інших, тяжко пора
нених, було доставлено з 
ближній госпіталь.

В гірничорудному районі 
Бойяко, на копальнях яких 
добувають ізумруди, цей

випадок не викликаз сенса
ції. Адже за минуле десяти
річчя, за даними колумбій
ської преси, жертвами бан
дитів у цьому районі стало 
більше трьох тисяч чоло
вік. За думкою місцевих 
соціологів, населення Бо
йяко оже давно живе «за 
законами джунглів». Мало 
не щодня тут відбуваються 
вбивства: зажерливі банди 
не зупиняються ні перед 
чим в погоні за нажиоою.

За повідомленням місцевої 
преси, нещодавно в місті Тун- 
ха, розташованому саме в зоні, 
де видобувають ізумруд, був 
арештований начальник відділу 
>1-2 (військова розвідка) 
полковник Рауль Ернандес Пе
рес. Розслідування показало, 
що шеф розвідки був у тісному 
зв’язку з контрабандистами. 
До того ж він допомагай озбро
єним бандам «вилучати» ізум
руди у невдачливих підприєм
ців. При цьому йому перепадав 
немалий куш.

Арешт офіцера - гангстера 
швидко став відомий колумбій
ській громадськості. Ось тоді 
власті і армійське командуван
ня поспішили «серйозно зайня
тись» ліквідацією мафії, щоб 
«врятувати престиж збройних 
сил».

В Бойяко були введені вій
ська і оголошено блокаду. 
Двадцяти тисячам жителів — в 
основному гірникам — було на
казано негайно залишити межі 
департаменту.

Зараз райони Мусо, Кос- 
кес, Отанче і інші нагаду
ють військові табори часів 
війни. Пустують будинки, 
патрулі на бронетранспор
терах проносяться по сте
пових дорогах. Небагатьом 
жителям, яким власті до
зволили залишитись на міс
цях, суворо заборонено 
з’являтися на вулицях від 
шести годин вечора до 
шести ранку.

Надзвичайні заходи, прий
няті властями, не привели, 
однак, до бажаних резуль
татів. Гласарі мафії зуміли 
«сховати кінці в воду». По
терпіли гірники 1 їх сім’ї, 
що залишилися на час бло
кади без роботи.

6 журналістських колах 
Боготе івердять, що арешт 
полковника - контрабандис
та не привів до розкриття 
головних злочинців, які все 
ще розгулюють на волі, 
нерідко одягнені в офіцер
ські мундири.

Колумбія, як відомо, зай
має перше місце В СВІТІ ПО 
добуванню ізумрудів, по
ставляючи на світовий ри
нок 90 процентів цього до
рогоцінного каміння. Про
даж його приносить країні 
до 50 мільйонів доларів на 
рік. І о той же час, за най- 
скромнішими підрахунками, 
приблизно стільки ж осіда
ло в таємних сейфах «ізум
рудної мафії»-

В, ШУХАНОВ,
аіш;
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Фото Ю. Л1ВЛШНИКОВЛ.

У жнивні дні, як і зараз, в період «зелених жнив», підготовки до збиран
ня врожаю кукурудзи, цукрових буряків, соняшника, дитячий садок колгоспу 
«Іскра» Олександрівського району став для дітей колгоспників другою домів
кою. Близько ста хлопчиків і дівчаток проживають у цьому затишному міс
течку, Піклування правління колгоспу про виховання дошкільнят, створення 
для їх відпочинку і розвитку хороших умов — неабияка допомога молодим 
сім'ям.

lllllueii

На фото (9ЛІва): па заняттях у старшій групі; справа — вихователька На
талія Павлівна Жадан з наймолодшими вихованцями.

УНІВЕРСІАДА-73

золото, ЩЕ золото...
ф Змагання легкоатлетів на 

універсіаді — нелегка прогулян
ка для завоювання найвищих на
город. Наприклад, «королева 
диску» Фаїна Мельник з Єревана 
помірялась силами з головною 
своєю опоненткою, котра одного 
разу вже забирала у неї світовий 
рекорд, румункою Арджентіною 
Меніс. І студентка з Бухареста 
до фіналу лідирувала, виграючи 
у радянської спортсменки майже 
метр. Лиш у четвертій спробі 
Фаїна послала, нарешті, диск на 
64 м 54 см і встановила нове до
сягнення Універсіад. Тепер у неї 
повна колекція титулів: чемпіон
ка СРСР, Європи, Олімпіади і Уні
версіади.

В цій упертій боротьбі другого 
дня змагань двічі перемогли гос
ті. Тоненька римлянка Пзола Пі- 
ньї не залишила ніяких надій су
перницям під час фінального за
бігу на 1500 м. Тільки до середи
ни дистанції вона трималася десь 
за спиною лідерів, а потім рішу
че вийшла вперед. Новий рекорд

Універсіад (дистанція ця розігру
валась вперше) — 4.10.69 посту
пається хіба що олімпійському.

Франсуа Траканеллі —- перший 
спортсмен з зображенням галь- 
ського півня на майці, що під
нявся на верхню сходинку п’єде
сталу пошани. Перемігши в зма
ганнях стрибунів з жердиною, він 
установив новий рекорд Франції 
— 542 см. Але, хто знає, чи зро
бив би він цей рекордний стри
бок, аби не було поряд Юрія 
ісакова, який ледь не подолав 
ту ж висоту. У Ісакова друге міс
це — 530 см.

І, нарешті, радощам москов
ських любителів легкої атлетики 
не було меж, коли фінал бігу на 
100 метрів виграв світловолосий 
студент Латвійського державно
го інституту фізкультури Юрій 
Силов — 10,37 секунди. У фіналі 
поруч з ним бігли тані відомі 
спринтери, як італієць Гі’єтро Ме- 
неа, кубинець Пабло Монтес, але 
Юрій кулею вилетів зі старту, і

це, мабуть, допомогло йому пер
шим перетнути лінію фінішу.

У п’ятиборстві успіх сприяв На
дії Ткаченко, студентці другого 
курсу інженерно-будівельного 
інституту з м. Макіївки.

* « «
ф Збірна радянських студен

тів уперше перемогла в команд
них змаганнях гімнастів-чоловіків 
на Універсіаді, набравши 170,15 
бала.

Радянські гімнасти — Микола 
Андріанов (Володимир), Володи
мир Марченко (Грозний), Воло
димир Софронов (Львів) і Воло
димир Щукін (Мінськ) виступали 
настільки впевнено, що не раз чу
ли схвальні слова від такого ав
торитета, як їх тренер абсолют
ний чемпіон двох олімпіад Вік
тор Чукарін

ф Жіноча збірна СРСР з во
лейбола виграла 17 серпня дру
гий матч попереднього турніру 
волейболісток. Цього разу — у 
спортсменок Чехослов^ччини — 
3:0 (15:5, 15:5, 15:1).

» « ♦
Після трьох днів змагань у 

збірної СРСР 9 золотих, 2 срібних 
і 2 бронзових медалі. У італійців 
1 золота і дві бронзооі, у збір
них Югославії і Франції по одній 
золотій медалі.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 21 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —
Повний. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Велика арена юного 
спортсмена». (М). 10.15 — <17 
моментів весни». Телевізійний 
багатосерійний художній
фільм. 0 серія. (М). 11.30 —
«На ланах країни». (ЛІ). 11.45
— Музичний календар. (ЛІ).
12.30 — Нові правила дороще
ного руху. (ЛІ). 13.00 — «Зуст
річ з подвигом». Телевізійний 
нарис. (М). 15.05 — Для шко
лярів. «Пригоди пса Цнвіля». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (Польща). З 
і 4 серії. (М). 16.00 — За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. Тележурнал «Прогрес». 
(Харків). 16.35 — Для дітей. 
«Мандрівки Гнатика-юннатн- 
ка», (Дніпропетровськ). 17.00— 
«Кіровоградщина жнивує». Ін
формаційний випуск. (Кірово
град). 17.15 — Телефільм. (Кі
ровоград). 17.30 — Кольорове 
телебачення. «Універсіада-73». 
(М). 19.35 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «17 момен
тів весни». 9 серія. (ЛІ). 21.03
— Програма «Час». (М). 21.30
— На Всесоюзному музичному 
фестивалі «Кримські зорі». 
(ЛІ). 22.00 — Кольорове телеба
чення. «Унівсрсіада-73». (ЛІ.),
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Розповіді про професії. «Учи
телі». (М). 16.30 — Кольорове 
телебачення. «Товаришу піс
ня». (М). 17.10 — «Колорит». 
Літературно-художній теле
журнал. (Донецьк). 18.00 — 
Всесоюзні фінальні змагання 
юних футболістів на приз 
«Шкіряний м’яч». (Миколаїв). 
19.00—Інформаційна програма 
«Вісті» (з включенням Кірово

града). 19.30—Вистава Московсь
кого театру оперети. В перерві— 
«На добраніч, діти!» (К). 22.00
— Програма «Час». (Відеоза- 
пнс). (М). 22.30 — Тележурнал 
«Старг». (К). 23.15 — Інфор
маційний огляд «На ланах 
республіки». (К). 23.20 — Ве
чірні новини. (К-).

СЕРЕДА, 22 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для дітей. 
«Творчість юних». (М). 10.15— 
«17 моментів весни». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. 7 серія. (ЛІ). 11.30
— «Сільські жнива». (ЛІ). 11.40
— «Мамина школа». (ЛІ).
12.10 — Для школярів. На 
приз клубу «Шкіряний м’яч». 
(ЛІ). 13.40 — Грає духовий ор
кестр. (М). 15.00 — Для шко
лярів. «Пригоди пса Цнвіля». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 5 серія. 
(Польща). (ЛІ). 15.30 — «Ша
хова школа». Клас початкую- 
чих. (ЛІ). 16.00 — Для школя
рів. «Вогнище». (ЛІ). 16.30 —
«Трудопий переклик». (До
нецьк — Ворошиловград). 17.00
— Турботи будівників сьогод

ні. (ЛІ). 17.30 — Кольорове те
лебачення. «Універсіада-73». 
(ЛІ). 19.45 — Прем’єра телеві- 
іійиоіо багатосерійного ху
дожнього фільму «17 момен
тів весни». 10 серія. (ЛІ). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.|6
— Сторінки творчості письму 
менника О. Чаковського. (М)^* 
22.20 — Кольорове телебачей-х 
ня. сУнівсрсіада-73». (М). 23.30
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Фільм-концсрт. (КУ.
18.30 — Реклама, оголо^
шення. (К). 18.40 — «Увага, 
досвід!». (К). ’ 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». ’ 
(К). 19.30 — «В ім’я миру». 
(К). 10.45 — «Екран пошани». 
(Львів). 20.15 — Телефільм 
«Глечик». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти». (К). 21.00 -~ 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 
Художній фільм «Інспектор 
карного розшуку». (К). 23.00 -А 
Інформаційний огляд «11а ла
нах республіки». (К). 23.05 <*• 
Вечірні новини. (К.).

ЧЕТВЕР. 23 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАЛ1А. 9.35 — Нови
ни. (ЛІ). 9.45 — Для школярів. 
«Маршрутами юних». (М). 
10.15 — «17 моментів весни»4. 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 8 серія. (М).
11.30 — «Людина і її справа»«.*V
(ЛІ). 12.00 — «Поезія». (Л\). Я.
12.10 — Концерт чоловічого во
кального ансамблю «Колеги». 
Каунаського медичного Інст& 
туту. (ЛІ). 12.35 — Кінопрогра*« 
ма студії «Казахфі.іьм». (М). 
15.05 — Для школярів. «ПригО*.
ди пса Цнвіля». Телевізійний 
багатосерійний художній 
фільм. (Польща). 6 серія. (ЛІ).
15.30 — «П’ятирічка, рік вирі
шальний». (Кіровоград). 15.40
— «Кіровоградщина жнивує»'. 
Інформаційний випуск. (Кіро
воград). 15.55 — Оголошення" 
(Кіровоград). 16.00 — Програ
ма Румунського телебачення. 
«Діти і ляльки». Фільм-кон- 
церт для дітей. «Румунія сьо
годні». (ЛІ). 17.30 — Кольоро^- 
ве телебачення. «Універсіада- 
73». (ЛІ). 19.50 — Прем’єра теі 
левізійного багатосерійного 
фільму «17 моментів весни». 
11 серія. (ЛІ). 21.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 21.30 — Кон-"Ж* 
церт. (К). 22.00 — Кольорове С 
телебачення «Унівсрсіада-73». 
(М). 23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРА.МЛ. 16.40
— Для дітей. «Наш беш
кетник колобок». (К). 17.30 
Міжнародне життя. (К). 17.50
— Мультфільм. (К). 18.00 -?• 
Реклама, оголошення. (К).:
18.30 — Телефільм. (К). )9.90-Ц, 
Виступ Генерального консула 
Соціалістичної Республіки Ру- ‘ 
мунії в Києві Александру Ін- 
гура. (К). 19.10 — Інформація?, 
на програма «Вісті». (Київ з 
включенням Кіровограда);'
19.30 — «Наука, вік двадця
тий». «Людина і Земля». (Оде
са). 20.00 — Кольорове телеба? 
чення. Творчий вечір Москов
ського театру оперети. (К). 
20.50 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час»’. 
(М). 21.30 — Концерт румунсь
ких артистів. (М). 22.00 — Ху
дожній фільм «Осінні вссіл’- 
ля». (К). 23.20 — Інформацій
ний огляд «На ланах респуб
ліки». (К). 23.25 — Вечірні но
вини. (К).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

КІРОВОГРАДСЬКЕ НОВЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

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

З ДВОРІЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ: 
слюсар-вентиляційннк по виготовленню деталей 

вентиляційних систем;
слюсар-вентиляційник по монтажу систем венти

ляції та кондиціювання повітря.
З строком навчання один рік: муляр, тесляр, ма

ляр, плитковик-лицювальник, штукатур.
З строком навчання два роки: монтажник конст

рукцій — муляр, столяр-тесляр, маляр-штукатур.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки та 

дівчата віком 15—20 років з освітою 8—9—10 кла
сів, воїни, звільнені в запас з лав Радянської Армії,

Зараховані до училища забезпечуються безплат
ним упорядкованим гуртожитком квартирного типу 
з усіма комунальними послугами, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками. 
Учні одержують третину сум, зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання зараховується у 
виробничий стаж.

Випускники-відмінники можуть бути направлені у 
вищі й середні учбові заклади на ггльгових умовах.

Після закінчення училища випускникам надається 
оплачувана відпустка за рахунок підприємства згід
но законоположення.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87«

БК 00761. Індекс 61197.

Новий навчальний рік училище розпочинає в ново- 
збудованому благоустроєному комплексі, що має 
кабінети і лабораторії, учбові майстерні, обладнані 
найновішим устаткуванням, спортивний та актовий 
зали, спортивне літнє містечко. і

При училищі працює вечірня школа, гуртки техніч
ної творчості, художньої самодіяльності та спортивні 
секції. ,

Учням із строком навчання два роки надаються 
щороку зимові і літні канікули тривалістю два міся
ці, а строком один рік — зимові канікули трива
лістю 15 днів.

Для вступу треба подати заяву з зазначенням об
раної професії ,автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт, 
свідоцтво про освіту (оригінал), довідку з місця 
проживання, довідку про склад сім ї, довідку про 
стан здоров’я (форма N2 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Початок навчання 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід з вул. Декабристів, 3. Телефон 2-47-54,
ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня ім. Г. М. Димїітрова 
обласного’управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

ОГОЛОШУЄ

додатковий набір учнів „а базі 10—11 класів і 
звільнених в запас із лав Радянської Армії з спеці
альностей:

слюсарі-електромонтажннки,
токарі,
Строк навчання 10 місяціи.
Зараховані в училище забезпечуються: стипендією 

в розмірі ЗО карбованців на місяць. Відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію в розмірі 
37 крб. 50 коп.

В період виробничої практики учням виплачується 
33 проценти від заробленої суми за місяць.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Для вступу п училище, подаються в приймальну комісію 
такі документи: заяву, характеристику зі школи, свідоцтво 
про освіту, 6 фотокарток розміром ЗУ4 см, паспорт або 
свідоцтво про народження, довідка з місця проживання і 
про склад сім'ї,

Медогляд учні проходять за направленням учили
ща.

Після закінчення училища учні направляються на 
роботу па підприємства Міністерства тяжкого енер
гетичного і транспортного машинобудування.

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, селище Жовтневе, вул. Ватутіна, 1. їхати ав
тобусом «Б» до зупинки «Жовтневе селище».

ДИРЕКЦІЯ.

ДРУЗІ!

Споживча кооперація запрошує вас відвідати 
шкільні базари, Тут ви зможете придбати учнівську 
форму, взуття, портфелі, письмове приладдя та ба
гато інших речей до нового навчального року.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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