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У ЦК КПРС, Раді Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, 

Всесоюзна Рада Професійних Спілок і ЦК ВЛКСМ роз- 
. глянули підсумки Всесоюзного соціалістичного змаган

ня за збільшення виробництва, і заготівель продуктів 
тваринництва у IV кварталі 1972 року і першому пів
річчі 1973 року і прийняли постанову в цьому питанні.

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
у постанові відзначають, що колгоспники, робітники 
радгоспів, спеціалісти і керівники господарств, вклю- 

г мившись у Всесоюзне соціалістичне змагання, добили
ся в четвертому кварталі 1972 року і в першому півріч
чі 1973 року дальшого збільшення виробництва і заго
тівель м’яса, молока, яєць та іншої продукції тварин
ництва, внесли вагомий вклад у виконання планів і со
ціалістичних зобов'язань третього, вирішального року 
дев’ятої п’ятирічки.’

ЩЕДРИМ вереснем у життя 
член в Ленінського комсомолу 

прийшла пора звітів і виборів. Во
на завжди була подією великого 
значення, коли на перевірку ста
виться організаційна і політична 
робота серед членів Спілки, коли 
на огляд виносять радість досяг
нень, а часом, і гіркоту прорахун- 
ків.

Нинішня звітно-виборча кампа
нія знаменна за своїм значенням 

■— вона підіб’є підсумки участі 
кожного комсомольця у вирішен
ні завдань третього, вирішального 
року п’ятирічки. Основні питання 
порядку денного наступних зборів 
і конференцій ви
тікають саме з 
цієї особливості.

Організаційно і 
політично- зміцні
лою прийшла до 

"^вітів і виборів об
ласна комсомоль
ська організація. 
За два роки в її 
лави прибуло по
повнення — 5 ти
сяч юнаків і дів
чат, гордість ви-’ 
кликає той факт, 
що 80 тисяч мо
лодих трудівників 
своїми руками 
сьогодні творять 
матеріальний до
статок країни.

Біля джерел патріотичного по
ходу молодих робітників і хлібо
робів Кіровоградщини за втілення 
накреслень XXIV з'їзду КПРС сто
ять комсомольські організації, ко
мітети, що їх очолюють. 2051 пер
винна, 2367 групових, понад 3 ти
сячі бригадних і цехових комсо
мольських організацій постійно за- 

*^учають юнаків і дівчат до актив
ного суспільно-політичного життя, 
до виконання і перевиконання на
родногосподарських планів.

Протягом останніх років поміт
не поліпшення і якісного сладу 
обласної комсомольської органі
зації. Найкращою ілюстрацією 
цього є кілька цифр. Майже 56 
процентів комсомольців області 
мають закінчену середню спеці
альну, незакінчену вищу і вищу 
освіту, кожен п'ятий навчається в 
технікумі чи вузі. Зросло число 
комуністів, які мають основне 
партійне доручення — очолювати 
комсомольські організації, комсо
мольські групи.

► Всі ці позитивні зрушення гі* *Дт  
несли авторитет і бойовитість ор
ганізацій Спілки, обумовили тру
дові досягнення молоді області, 
особливо d ударний рік п’ятиріч
ки. Зараз 115 комсомольсько-мо
лодіжних колективів і екіпажів 
трудяться в рахунок 1974 року. 
Зразки комуністичної праці пока
зують і молоді хлібороби. Яскра
вим доказом тут — трудовий єн-

Серед районів по Українській PCP переможцем ви
знано Маловисківський район Кіровоградської області

співробітництва і трудового зма
гання, що склалися в його рамках

• між молодими хліборобами двох 
братніх соціалістичних республік, 
стали хорошою школою інтерна
ціонального виховання молоді.

Важливе місце в ході звітно-ви
борчої кампанії повинні зайняти 
питання трудового виховання. 
XVI з’їзд ВЛКСМ націлив комсо
мольські організації на активне 
залучення комсомольців і молоді 
до соціалістичного змагання за 
виконання планів дев’ятої п'яти
річки. І комітетам необхідно по
турбуватись, щоб розмова про це 
не звелась лише до закликів та 
загальних висновків. Тут належить 
дати діловий, конкретний, грун
товний аналіз участі комсомольців 
і неспілкової молоді □ русі «П’яти
річці — ударну працю, майстер
ність і пошук молодих!», участі в 
технічній творчості.

Серед питань порядку денного 
зборів нинішніх звітів і виборів 
настійно постають питання комсо
мольського шефства над найваж
ливішими ділянками народного 
господарства, У досвіді і практиці 
обласної комсомольської органі
зації в цьому є ще суттєві упущен
ня. В період звітів саме час по
вести розмову про направлення 
комсомольців і молоді у тварин
ництво, на ударні будови, про 
створення комсомольсько-моло
діжних колективів, про участь пер
винних організацій в п’ятирічці 
«Комсомол — сільській школі». 
Критичний підхід тільки допоможе 
швидше позбутись недоліків в пи
таннях комсомольського шефства.

У третьому році п'ятирічки сот
ні комсомольців-передовиків, мо
лодих новаторів виробництва ста
ли заспівувачами яскравих справ 
молоді. Про їх успіхи і досягнен
ня, досвід слід повести мову на 
комсомольських зборах і конфе
ренціях, треба широко відзначити 
правофлангових ударної праці, ви
користовуючи при цьому нагоро
ди комсомолу, весь арсенал засо
бів морального стимулювання пе
реможців соціалістичного змаган
ня. Адже звітний період співпа
дає з останніми місяцями вирі
шального року п’ятирічки — бага
то юнаків і дівчат, комсомольсько- 
молодіжних колективів принесуть 
на збори рапорти про дострокове 
завершення річних планів. Тому 
дні підготовки до цієї важливої 
події повинні стати днями трудо
вих рекордів, ударних вахт, місяч
ників і недільників.

Паралельно з проблемами тру
дового виховання комітети комсо
молу, всі комсомольські активісти 
турбуються про загальноосвітній 
рівень молоді та її дозвілля. В 
кожній організац:ї І групі повинні 
бути списки юнаків і дівчат, які не 
мають атестата зрілості, з якихось

(Закінчення на 2-й стоп.К

тузіазм на нинішніх жнивах, він
цем якого став понад дев’ятити- 
сячний ужинок Володимира Кова
ленка з колгоспу «Заповіт Ілліча» 
Олександрійського району.

А на фермах близько трьохсот 
молодих доярок успішно борють
ся за тритисячні надої молока. 
Про все це незабаром і доповіда
тимуть головним комсомольським 
зборам юнаки і дівчата області — 
члени Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді.

Підведення підсумків ДІЯЛЬНОС
ТІ комсомольських організацій по 
всіх напрямках роботи повинно

Сі.

8 ВРАВО
М. ГАЙДАМАКА, 

перший секретар обкому ЛКСМУ.

стати основним питанням звітно- 
виборчої кампанії.

Виходячи з настанов доповіді 
Генерального секретаря ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєва «Про п’ятде
сятиріччя Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік», на звітно- 
виборних зборах необхідно ре
тельно проаналізувати роботу 
комсомольських організацій по 
формуванню марксистсько-ленін
ського світогляду, класової свідо
мості комсомольців і молоді, ви
ховання юнаків і дівчат в дусі ін
тернаціоналізму. Постає вимога 
критично розглянути форми ідей
но-виховної роботи серед молоді 
з точки зору їх актуальності, ди
ференційованого підходу до кон
кретного колективу, конкретної 
молодої людини.

Необхідно взяти на озброєння 
матеріали візитів миру Генераль
ного секретаря ЦК КПРС до США, 
Франції, ФРН, виступи тов. Л. І. 
Брежнєва з нагоди вручення ор
денів Дружби народів Українській 
PCP та Казахській PCP. Широка 
пропаганда важливих партійних 
документів допоможе визначитись 
в багатьох питаннях комсомольсь
кого життя на тривалий період.

Юнь Кіровоградщини має бага
тющий досвід інтернаціональних 
зв'язків братерства і дружби. В 
цьому році відбудеться чергове 
засідання інтернаціонального клу
бу молодих механізаторів Толбу- 
хінського округу Народної Респуб
ліки Болгарії і нашої області. Ро
бота клубу, стосунки ділового

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ВІВТОРОК, 1 вересня 1973 року Ціна 2 коп.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
Всесоюзна Централона Рада Професійних Спілок і ЦК 
ВЛКСМ визнали переможцями у Всесоюзному соціа
лістичному змаганні за збільшення виробництва і заго
тівель продуктів тваринництва в зимовий період 
1972—1973 рр. і нагородили Червоними прапорами ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ з вру
ченням грошових премій союзні й автономні республі
ки, краї, області, національні округу і райони, в тому 
числі Українську PCP, Волинську, Житомирську, Закар
патську, Київську, Кримську, Львівську, Ровенську, Тер
нопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську об
ласті.
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РОСТІ! .! Е III ІЗ ЦЯ М II
Урочисто розпочався новий навчальний рік в уч

бових закладах області. Всюди відбулися збори, лі
нійки, традиційне посвячення в студенти, під час 
яких виступили передовики виробництва, ветерани • 
Комуністичної партії, герої минулої війни, партійні і 
радянські працівники.

Кіровоградський інститут сільськогосподарського • 
машинобудування. Сюди прийшли майбутні інжене
ри, викладачі вузу, передовики виробництва з заводу 
«Червона зірка». Урочисті збори відкрив ректор 
інституту професор Г. Р. Носов. На церемонії посвя
чення вручається символічний студентський квиток. 
Ззучать слова подяки Комуністичній партії, Вітчиз
ні, готовності всі сили віддати найпершому патріо
тичному обов’язку студентів — навчанню.

Першого вересня в актовому залі перед студента
ми виступив перший секретар обласного комітету 
Компартії України М. М. Коблльчак.

Відбулися урочисті збори в Кіровоградському пе
дагогічному інституті ім. О. С. Пушкіна. З напутнім 
словом до студентів тут звернулись ректор інституту 
Ф._Г. Овчаренко, голова виконкому, обласної Ради 
депутатів трудящих Д. П. Максименко.

В навчальних закладах побували відповідальні 
працівники обкому Компартії України і облвикон
кому, члени бюро міськкомів і райкомів партії, чле
ни виконкомів Рад депутатів трудящих.

НЕ ЗАЛИШИМО В ЙОЛІ
Ш КАЧАНА, Ні ЗЕРНИНИ!
ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ЗАКЛИКАЮТЬ
ПРОВЕСТИ ДРУГІ ЖНИВА КУКУРУДЗОВОДИ 
ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З великим трудовим піднесенням працюють у 
третьому, вирішальному році п'ятирічки хлібороби 
Ізмаїльського району Одеської області.

Напередодні других жнив кукурудзоводн зібрали
ся на раду, щоб обговорити, як краще і швидше 
провести збирання цінної зернової культури. Тру
дівники району звернулися до всіх механізаторів, 
рільників і спеціалістів області із закликом викорис
тати для цієї мсти всі наявні резерви, з честю вико
нати соціалістичні зобов’язання.

«Усвідомлення високої відповідальності перед пар
тією і країною, — говориться в їх зверненні, — спо
нукає нас з повною віддачею сил попрацювати на 
збиранні кукурудзи. На полях району буде зайнято 
94 кукурудзозбиральних агрегати і ЗО переобладна
них комбайнів «СК-4». Особлива увага приділяється 
недопущенню втрат врожаю.

«Ми вважаємо, — говориться наприкінці звернен
ня трудівників Ізмаїльського району, — що безпере
бійна робота техніки, чітка організація праці, високе 
трудове напруження дадуть змогу зібрати всю зер
нову кукурудзу за 25 робочих днів.

* ♦ ♦
Про важливість патріотичного починання одесь

ких хліборобів у боротьбі за велику кукурудзу роз
повідає міністр сільського господарства -УРСР 
П. Л. ПОГРЕБНЯК.
Центральний Комітет 

Компартії Укоаїяи, Рада 
Міністрів УРСР надають 
великого значення збіль
шенню виробництва ку
курудзи. Поставлено зав
дання створити в респуб
ліці зону гарантованого

високого врожаю на пло
щі 1 мільйон гектарів. З 
кожного з них передба
чається 
40—50 
Рівень 
цінної

(Закінчення на 2-й стор.).

зібрати нині по 
центнерів зерно, 
виробництва цієї 
культури тепер

Диплом вручається трактористці Аллі Кривенко. І
Фото В. КОВПаКА.

• .1

„ЗОЛОТИЙ“ ЛЕМІШ МОЛОДИХ
В 'колгоспі*  імені Леніна (с. Суботці) Знам ен

ського району відбувся обласний конкурс орачів. 
Репортаж про змагання механізаторів чигайте на
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---------2, спіор* „МОЛОДИЙ КОМУНАР» вересня 1913 року

НЕ ЗАЛИШИМО В ПОЛІ
КАЧАНА, НІ ЗЕРНИНИ!

(Закінчення).
значною мірою визнача
тиме успіх нашої бсроіь- 
би за український міль
ярд пудіа хліба, за ство
рення достатку продуктів 
тваринництва.

Збирання зернової ку
курудзи, як показує дос
від одеситів, — складний 
і відповідальний іспит. За
галом по республіці ми 
маємо зібрати її врожай 
більш як на двох мільйо
нах гектарів.

Цього року парк куку
рудзозбиральних комбай
нів збільшився. Проте на
вантаження 'на ко/лбанн 
лишається ще високим. 
Тому за прикладом меха
нізаторів Ізмаїльського 
району, якомога більше 
треба відремонтувати 
списані у минулі роки 
комбайни, поряд із спе
ціальною технікою широ
ко використати переоб
ладнані зернові машини. 
Широко передбачається 
застосувати вже випро
буваний прогресивний 
груповий метод викорис
тання машин, технічна їх 
обслуговування безпосе
редньо в полі.

Багато ще має бути 
зроблено для забезпе
чення сушіння кочанів і 
зерна кукурудзи. Розум- 
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но зробили ініцізгори, які 
вже повністю привели в 
готовність всі сушильні 
установки. У цьому плані 
велика робота пооведи- 
ться і в Інших областях 
республіки. Найбільш 
економічними й ефектив
ними засобами, як пока
зує практика, є механізо
вані пункти.

В якнайширших л*ас- 
штабах для цього буде 

використано повітрона- 
грівники і зерносушарки 
барабанного типу — бли
зько 6 тисяч, агрегати 
для приготування трав’я
ного борошна, теплоге- 
нератори. В південних об
ластях доцільно викорис
товувати і сапетки.

Безперебійна робота 
техніки, чітка організація 
праці, дійове змагання 
механізаторів і широка 
його гласність дадуть гос
подарствам республіки 
можливість зібрати зер
нову кукурудзу в стислі 
строки і без втрат, вико
нати високі соціалістичні 
зобов’язання. Боротьба 
за те, щоб не залишити 
в полі жодного качана, 
жодної кукурудзяної зер
нини, повинна стати спра
вою всіх господарств, 
бригад і ланок, усіх тру
дівників села.

(РАТАУ).

(Закінчення. Пвч. на 1-й стор ). 
причин залишили навчання в тех
нікумі, вузі. Копітка роз яснюваль- 
на робота, часом і ділоза допомо
га — тільки так ми можемо доби
тись, щоб і серед працюючої мо
лоді кожен мав освіту не нижче 
середньої.

Підготовка до звітів і виборів 
традиційно вела до пожвавлення 
всіх форм і методів внутріспілко
вої роботи. На шахтах і вуглероз
різах Олександрії 
це може стати 
рух за створення 
комсомоле с ь к о- 
/лолод'.жних ко
лективів, за акти
візацію нечислен

І ПРАВОних комсомоль
ських організацій, 
що складають 
більшість у місті, 
в обласному цент
рі пам'ятний слід 
би залишили ком
сомольці і молодь ударною 
працею за достроковий луск кор
пусу № 90 ордена Трудового Чер
воного Прапора заводу «Червона' 
зірка». Для кожної районної, місь
кої, комсомольської організації 
підприємства, колгоспу, комсо
мольської групи є місце прикла
дання творчих сил, вміння й зав
зяття, є простір для ініціативи. Ад
же на зборах звітуватимуть не 
взагалі, а про конкретні діла і 
справи. Рядовий член Спілки, сек
ретар і член комітету доповість 
про виконання своїх комсомольсь
ких доручень — вони ці, доручен
ня, започаткували від справ гро
мадської важливості, цікавих-і по
трібних. Ось чому звіти і вибори 
висувають на порядок денний пе
ревірку виконання комсомольсь

ких доручень від постійних і дов
готривалих до тимчасових, нааіт» 
епізодичних. Доручення було і за
лишається надійною школою ви
ховання, вчить дисципліни і відпо
відальності, вболіванню за справи 
у колективі.

Сьогодні комсомольці уважно 
придивляються до своїх ватажків, 
роблять висновки, чи виправдали 
вони довір’я, а якщо ні — то, хто 
достойний цього почесного титу
лу. Центральне місце в період 

ні «в
підготозки до звітів і виборів ма
ють зайняти питання підбору та 
розстановки комсомольських кад
рів. Керівним принципом тут по
винен бути тільки ленінський прин
цип роботи з кадрами. На це 
спрямовують нас рішення ХХ<У 
з'їзду КПРС і рішення XVI з’їзду 
ВЛКСМ та XXI з'їзду ЛКСМУ. Сьо
годення настійно диктує, щоб ма
си юнаків і дівчат очолювали лю
ди високої, політичної свідомості, 
належно? професійної підготовки, 
які зможуть оперативно і грамот
но вирішувати питання економ ки, 
культури, стосунків у колективах. 
І надалі залишається актуальною 
орієнтація на збільшення партій
ного прошарку, на ріст кількості 
спеціалістів з вищою освітою у 
комсомольському активі, який бу

де обиратись. Це вимога ленінсь
кого принципу добору кадрів, ми 
повинні домогтися того, щоб КОМ-, 
сомольськими ватажками йшли 
люди, котрі можуть працювати^ 
МОЛОДДЮ, ЗНаЮТЬ її Потреби, ЗДсіГ- 
ні повести за собою юнаків і дів
чат на вирішення завдань всена
родного значення.

Вже накреслили тези
звітних доповідей групкомсорги, 
секретарі цехових, бригадних від- 
ділкових комсомольських органі
зацій. їм першим надається три
буна для підведення підсумків за 
рік роботи. Вони повинні задати 
на зборах тон ділової, об’єктивної 
оцінки діяльності комітетів комсо
молу, кожного члена Спілки. Пря
ма відкрита критика допоможе як
найшвидше аикорінити існуючі не
доліки, служитиме більшому роз
витку демократії в комсомольсь
ких організаціях. Особливу увагу 
погрібно звернути на критичні за
уваження та пропозиції, які бу- 
дуть виказані на звітно-виборч^’ 
зборах.

Багато питань виноситься на го
ловні комсомольські збори року« 
І кожне по-своєму важливе, зай
має належне місце в багатогран
ному житті комсомольської орга
нізації. Днями комітети почнуть 
затверджувати звітні доповіді, 
внесуть поправки і доповнення в 
їх текст, в результаті з'явиться го
ловний документ за звітний пері
од. Він стане не тільки часописом 
життя окремої комсомольської 
організації —- це мас бути і звіт 
за минуле, і розгорнутий план на 
майбутнє.

м. гайдамака, 
перший секретар обкому » 
ЛКСМУ.

І

АГРЕГАТИ В ЗАГІНКАХ... 
ФОТО В. КОВПАКА.

/Р ЬОГОРІЧІІИП навчальний 
рік у системі комсомоль

ської політичної освіти буде 
для мене десятим. Своєрідний 
ювілей, що луже хвилює. Вія 
дасть можливість зустрічатись 
і працювати' з моїми колишні
ми і теперішніми учнями — 
МОЛОДДЮ КОЛГОСПІ' імені XX 
з’їзду КГІРС. Чому колишні 
і теперішні? А тому, що май
же кожного з них свого часу 
навчала історії у нашій сіль
ській школі. Після її закінчен
ня ті, що залишились працю
вати в колгоспі, стали слуха
чами комсомольської політ- 
школи, де я - пропагандист. 
Отже, кожного з них я добре 
знаю.

ГІід час минулого навчально
го року діяв у кас гурток 
«Основи економічних знань». 
Тепер ми будемо продовжува
ти вивчати економіку у цьому 
ж гуртку. Відвідує його бли
зько сорока комсомольців. Во
ші зайняті в усіх галузях кол
госпного виробництва, Так, 
наприклад, Ганна Горб — еко
номіст, Микола Апдрійчук та 
Віктор Тетіевськпй — тракто
ристи, Валерій Заслонгок «— 
радист, Віталій Катеринич 
комбайнер. Знання економіки 
їм просто необхідні. Вони до
помагають знаходити резерви 
росту виробничих сил, еконо
мію матеріальних та трудових 
ресурсів у господарстві, па 
кожному робочому місці, ви
ховують у молодого трудівни
ка державний підхід до своєї 
виробничої діяльності, почут
тя, колективізму, товариської 
підтримки. Отож і заняття 
гуртка проходять завжди при 
високій активності і зацікавле
ності слухачів.

Власне, підготовку до ново
го навчального року я вела 

паралельно із заняттями в по- 
літшколі. Вже тоді, вивчаючи 
певну тему, міркувала, як її 
можна подати в’ іншому ас
пекті, щоб глибше вивчити да
не питання.

Відомо, що велике значення 
має у підготовці пропагандис
та і слухачів до занять умі
лий підбір і використання лі
тератури. Я б сказала, що 
саме в цьому вбачаю успіх 
роботи політшколи. І від то

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЕКОНОМІКА-
СПРАВА
КОЖНОГО

го, наскільки забезпечені слу
хачі працями Леніна, доку
ментами та рішеннями партії 
залежить продуктивність на
вчання. Наша сільська бібліо
тека має гіевиу кількість літе
ратури, яка задовольняє запи
ти слухачів. Та все ж між со
бою ми порішили, що кожно
му необхідно маги запас влас
ної літератури, яка б у по
трібну хвилину була під ру
кою. Так, у слухачів з'явився 
збірник документів «Матеріа
ли XXIV з’їзду КПРС» та іп. 
Моя власна бібліотека, де е 
твори Леніна, всі томи Вели
кої Радянської Енциклопедії, 
поповнилась навчальними по
сібниками «Економіка { орга
нізація сільськогосподарського 

виробництва», «Азбука еконо
міки колгоспу» та матеріалами 
третього Всесоюзного з'їзду 
колгоспників. Для їх придбан
ня я користувалася послугами 
магазинів «Книга — поштою». 
Продумала, які періодичні ви
дання слід передплатити, щоб 
їх використання сприяло якіс
ному засвоєнню програми 
слухачами гуртка. Зупинилась 
на таких як «Правда», «Прав
да Украины», «Радянська ос

віта», «Комсомоль
ская правда», 
«Молодий кому
нар», «Під прапо
ром ленінізму», 
«Наука і суспіль
ство», «Людина і 
світ»; сВопрось? 
»коноипкн», «Эко
номика сельского 
хозяйства», бро
шури товариства 
«Знания» серії: мо
лодіжна, міжна
родна, педагогіч
на.

Розвиткові інтересу слухачі» 
до знань сприяє і використан
ня технічних засобів пропаган
ди: наочних посібників, діа
фільмів, науково-популярних 
фільмів. Тому вже на цей на
вчальний рік разом зі свої
ми слухачами відповідно до 
розділів програми ми підготу
вали таблиці, книжкові поли
ці, виставку літератури за та
кими темами: «Економіка —- 
справа кожного», «Економіка 
для всіх», «На допомогу ви
вчаючим економічні знання». 
До перших занять підготовле
но діаграми розвитку різних 
галузей виробництва нашого 
колгоспу. Чекають на своє ви
користання діафільми «Ленін 
на комуністичному суботи«?

„ЗОЛОТИЙ“ 
ЛЕМІШ 
МОЛОДИХ

ку», «Цього не було на карті 
України», «Україна індустрі
альна» та інші.

Виховувати любов та свідо
ме ставлення до праці, почут
тя гордості за власний колек
тив допомагає приклад на
ших передовиків, ветеранів 
праці. Добре прижилась у нас 
така ефективна форма робо
ти, як зустрічі з людьми, що 
е гордістю колгоспу. У цьому 
навчальному році нашими гос
тями будуть такі товариші 
як В. М. Заболотний, — пер- 
ший тракторист колгоспу, 
ГІ. Т. Громійчук та Г. А. Ро
зеток —- буряководи, ГІ. П. 
Гордієнко та І. Г. Кравцаи— 
комбайнери, Л. І. Мазур та 
М. А. Хитряк — доярки.

У резолюції XXIV з'їзду 
КГІРС сказано: «З’їзд вва
жає, що на сучасному етапі 
комуністичного . будівництва з 
його високими темпами науко
во-технічного прогресу першо
чергового значення набуває 
економічна освіта всіх кадрів, 
широких мас трудящих». Це 
покладає велику відповідаль
ність па пас — пропагандис
тів.

Я прагну, щоб заняття в 
моєму гуртку «Основи еконо
мічних запь» сприяли розвит
кові трудової активності моло
ді села, тому, щоб кожен юнак 
і дівчина глибоко усвідомили 
грандіозні завдання розвитку 
нашого народного господар
ства, свій власний вклад у 
виконання завдань дев’ятої 
п ятирічкі;, побудови нового 
суспільства.

Ф. СИВОЛАП, 
пропагандист гуртка «Ос
нов» економічних знань» 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Голова ні всьжого 
району.

їх, учасників шостого обласного 
конкурсу, орачів, що відбувся на 
полі колгоспу імені Леніна (с.Су- 
ботці) Знам’янського району, 36. 
Серед них і дебютанти, які впер
ше виступали на таких представ
ницьких змаганнях, і ті, хто вже 
не раз виборював звання чемпіо
на області, республіки. Борис 
Липкая, наприклад, вже двічі був 
чемпіоном республіки, в 1968 ро
ці — третім призером країни. ' У 
1970 році чемпіонамиУкраїни ста
ли Володимир Майданник та Алла 
Кривенко. Та перед тим, як ви
вести свої агрегати в загінки, по
мітно хвилювалися і дебютанти, і 
досвідчені. Адже їх місія важка І 
почесна — по роботі, спеціаліст* 
судили про якість бранки у рг^??9 
ні. Тож кожен намагався зоріли 
ділянку якнайкраще. А для цього 
окрім майстерності треба було 
проявити ще й витримку, пиль
ність, волю до перемоги.

І перемогли найсильніші. Ось 
їх імена. Чемпіоном Кіровоград- 
щини став Борис Лмпкан з колгос
пу «Дружба» Добровеличківсько- 
го району. Поруч з ним на другій 
сходинці п'єдесталу пошани зай
няв місце Борне Смдорчук із Ма- 
лосисківського бурякорадгоспу. 
Третім був Володимир Майданник 
із колгоспу «Росія» Новоукраїн- 
ського району.

Чемпіоном області серед моло
дих орачів став Микола Олійник 
із колгоспу імені Котовського 
Доброваличкіаського району, в 
найсильнішою серед жінок 
трактористка колгоспу «Дружба» 
Вільшанського району Алла 
мнкв. V

Зараз Б. Липкан, М. Олійник та 
А. Кривенко готуються до учасп 
у республіканських змагання! 
орачів.

Рада по вищій шкоді
При міністерстві вищої і серед* 

ньої спеціальної освіти УРС" 
створено раду по вищій школі. До 
неї увійшли голови рад ректорів 
усік обласних вузівських центрів, 
керівні працівникя ряду міні* 
стерегв і відомств, які мають без* 
посереднє відношення до навчан
ня й виховання підростаючого по
коління, Укрпрофрзди.
ягу., академії наук УРСР, ІЖ 
ЛКСМУ. а також представники 
•студентської молоді.

У под* зору ради постійно бу 
Дуть і питання посилення зв язк/ 
вузів з виробництвом, наукову 
дослідними установами, дальші!» 
розвиток міжнародних зв’язків 
вищої школи республіки.

- ХРАТАУК
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ЕСТАФЕТА ЗНАНЬ
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
РОЗПОЧАВСЯ

Традиційна лінійка на по
двір’ї школи. Традиційні 
айстри і жоржини в дитячих 
руках — знак урочистості 
події, знак довір’я і вдяч
ності наставникам, що по
ведуть дорогою знань.

Свято першого дзвінка. 
Традиційне, але неповтор
не. Кожного разу — свіже, 
радісне, хвилююче, бо сим
волізує початок засіву на 
ниві знань.

Таке враження залишає І 
подгіір'я середньої школи № 1$ 
м. Кіровограда, де щойно про
лунали теплі вітання юних 
вихолннців з Першовересне.м.

Відкриваючи урочисту ліній
ку, директор школи М. М. Ні- 
колавнко повідомив, що цього 
року за парти □ закладі сядуть 
1150 учнів, 133 зустрінуться з 
першим своїм вчителем. Шко
ла перейшла на кабінетний ме
тод навчання, І ця система ви
магає від викладацького колек
тиву нового припливу творчого 
дерзання, самовідданості о озб
роєнні підростаючого покоління 
міцними знаннями з основ 
наук.

Побажання щасливої дорогп. 
їх цього дня було багато. І всі 
— від щирого серця, всі — щоб 
стали учні гідною зміною, гід
но носили звання радянської 
людини.

З напутнім словом на лінійці 
виступили начальник станції 
Кіровограда В. Г. Войтас, за
ступник секретаря комітету 
комсомолу заводу сЧервона 
зірка» Олександр Берьозкіи, 
керівник КІДу Таня Качанова.

Вчителів і учнів привітали ді
ти з підшефного дитсадка № 24, 
багато вихованців якого стали 
сьогодні першокласниками. Від 
їх імені Міша Медведоаський 
дав обіцянку добре вчитися, 
бути зразковим у поведінці.

Квіти, квіти. Вони з рук 
вдячних вихованців своїм 
улюбленим вчителям, серед 
яких ветерани педагогічної 
ниви заслужений учитель 
УРСР М. М. Скалевий, Б. І. 
Федоров, Г. П. Ковальова.

Це від них молода 
вчителька 3. Т. Савицька 
прийняла естафету знань, 
якою майстри вчительської 
справи заповідають — всі 
сили і натхнення своє відда
ти комуністичному вихован
ню підростаючого поко
ління.

В. ОЛЕКСЕНКО.
N. Кіровоград.

, — «Ельбрус»? —- запитав Головня. Запитав несміло, хрипким 
і тремтячим голосом. Копиця глянув на Головню, який досі не 
зронив жодного слова, з отпертою зверхністю обмацав глузли
вими очима затінене верхньою койкою лице Головні.

—■ При чому тут пароплав, якщо на причалі дівчина, товари
шу блондине? 1

— Вигадуєш.
Головні коштувало чимало зусиль, щоб підвестися з койки і, 

зберігаючи рівновагу, дістатися до ілюмінатора. Ні, баламут 
Копиця не брехав: крізь високі гребені хвилі, що накочувалися 
і накочувалися, все ще було видно зовсім спорожнілий причал 
і на ньому самотню постать 5’ дощоЕііку,

— Цікаво б знати, кого саме цопа проводжала, — задумливо 
мовив Копиця.

— Не тебе ж, зірвалося мимовіль у Головні.
~ У всякому разі і не такого опудала, 

як ти!
До кубрика заглянув вахтовий старши

на і звелів задраїти ілюмінатор. Нахваляв
ся за непослух послати яз камбуз, до рай
ку чистити картоплю для усієї команди. 
Вій пішов, а Головня, з дозволу Копиці при
павши до ілюмінатора, марно намагався 
протерти скло, яке заливало бризками, і 
видпвляв очі, щоб в останнє побачити її, 
дівчину, па хитливій стрічці, причалу. Нічо
го так і яс розгледівши, він повернувся на. 
свою койку, роззувся, приліг, утомлено 
зітхнув. Руки заклав за голову, повіки 
зімкнув. . . . •
він обізветься, щось скаже але, Головня 

і, не зносив

Віталій ЛОГВИНЕНКО

ТАМАРИСК
І ЧАЙКА
НОВЕЛА:

Іб ОЛІЇ мічман дочитав список офіцер наказав корабельним 
старшинам розвести новобранців по кубриках, веселун 

Копиця демонстративно зняи з плеча речовий мішок і поклав 
поруч, немовби на цьому для нього, Копиці, не починалися, в 
скінчилися тягар і всі прикрощі флотської служби. Він ухитри
вся глянути назад на пірс, і був не те, щоб здивований, а заче
плений за живе дівчиною, котра все так само стояла па вітрі і 
ховала лице у затишному каптурі дощовика.

З поваги до їхньої молодості і необізнаності з кораблем їк 
розселили у трьох старшинських кубриках, поруч із каютою 
вахтового офіцера, котрий надав притулок мічманові.

— Ще з часів Колумба і Міклухо-Маклап, — проголосив Во
лодимир Копиця, — успіх морських мандрів залежав від екі
піровки і зручностей. Ліспе у цій обителі все влаштовує.

Він першим увійшов до кубрика, окинув його палучешім оком 
і сказав менш сміливим побратимцям:

— Розміщатися власним розсудом. Мов- 
чакуватнй Головня неспішно пересту
пив комінгс, обрав собі койку біля ілюміна
тора,^ за яким погримувало море, зняв ре
човий мішок, безкозирку, струсив з неї 
рештки дощових крапель.

— Слухан-но, товаришу блондине!—торк
нувся його плеча Копиця.

— Що тобі?..
— Переклади свою екіпіровку кудись 

подалі.
— Чому? — Спокійно запитав Головня.
— Очевидно тому, що мені, як старшому групи, потрібен 

безпосередній зв'язок із штормом, — легко пояснив веселун. 
Матроси заусміхалнся і Головня перебрався навпроти.

Крізь відчинений ілюмінатор з верхньої палуби долинали ко
роткі команди, гучний тупіт матроських черевиків: команда 
«Ельбруса» готувалася до виходу в море.

Новобранці поводилися досить вільно: безкозирки клали 
на койки, намоклі бушлати чіпляли всюди, де можна було 
почепити. У кубрику стало тісно і гамірно.

Копиця визирнув у ілюмінатор і присвиснув:
— А вона стоїть, братове!.. Ні, щоб ви мені не казали, а ді

воча вірність — це прекрасно?
Матроси, підштовхуючи один одного, стовпилися біля мідно

го отвору ілюмінатора. Навіть непримітний Пузпков умудрився 
з-під руки вогняно-рудого Самсонова побачити краєм ока са
мотню постать дівчини, яку обдимав попизливий вітер з усіх 
боків, і поли дощовика стріпувалися, немовби крила загнаної 
чайки. Не зворухнувся лише Головня, він сидів згорблений і, 
обіпершись ліктями на коліна, втуплено дивився перед себе.

Нечутно «Ельбрус» віддав швартові, .вибрав якір. Все шир
шим і темнішим ставав вододіл між кораблем і смолистою тов
щою причалу, все частіше і сміливіше уривалися хвилі в про
стір що звільнявся і випліскувалися на холодний бетон і до ніг 
дівчини,

«Ельбрус» поминув маяк, і шквал водч та вітру завалився 
иа корабель, сильно його гойднув. Копиця ледь устиг вхопитися 
за койку, щоб ье вдарятися об переборку. Другий удар хвилі, 
дужчий від першого, гучніший, трусонув увесь' корпус корабля, 
але веселун Копиця тільки підсвиснув і постукав у переборку, 
ніби засумнівався в її міцності. Пузиков мерзлякувато повів 
плечима. Десь унизу, під палубою гуркотіли машини, за високим 
бортом шумували хвилі, буяв вітер. Матроси, кожен па своїй 
койці, враз принишкли.

— Не йде, стоїть! — зазначив Копиця, і його обличчя осяяла 
захопленість.

(Продовження. Поч. в номері газети за І веерсия).

Матроси чекали, що . . . , ____ _
уперто моичав. Мовчали й інші. Копиця, очевидно, 
тривалої мовчанки.

«Над морем віття тамариска,
У цвіті райдужнім, в розмаї,

. І зорі в морі...»
— Дивно все-таки, — сказав по паузі, після того, -як ніхто з 

матросів не обізвався на його декламування, — Одна на вітрі!.. 
І так довго..

— У неї була любов, — переконано мовив Микола Верстава 
— сумирний подоляк —- чорнявець, якого досі чомусь усі пепо- 
мічалн.

— Була, це напевно, — підтримав Пузиков, порядкуючи коло 
речового мішка. Діставав сухарі, цукор, казанок для чаю. Ка
пиця поглянув на Пузикова і відчув голод. Почав розв’язувати 
і свій мішок.

— Звісно, що проводжають пароплави зовсім не. так, як по
їзди, — замислено мовив Самсонов,

— Красива, — додав Пузиков і захрумтів сухарем. — А які 
очиська! Онега і Ладога!

— Звичайна, — сказав Копиця і зі стуком поставив на стіл 
банку консервів.

Головня відкрив очі і насуплено глянув на нього. На Копиці 
зійшлися погляди всіх матросів у кубрику. Та вони нітрохи не 
зпітили його, і Копиця спокійно продовжував:

— Справді, хіба що великі очі... І то, скажу вам, не свіжі, а 
заморожені сливи (вія стукнув по столу ще однією банкою). А 
хто ми е зараз? Морфлот!... Нас чекають широти і меридіани 
півночі і півдня, важка і небезпечна служба. Місяць, рік, два 
ти можеш кохатися з морем і вебом. І сподіватися, що подібна 
крапля скніє по тобі! (Він дістав з кишені штанів складний 
ножик, обережно розкрив його, заходився відкупорювати кой-, 
сорви). А їй, даруйте, ніколи чекати па тебе! Вона не так вихо
вана, щоб безкінечно сидіти піл замком. 1 знов-таки науково- 
технічний прогрес, і художня самодіяльність навколо.

(Далі буде).

...А УЧНІ СЕЛА СУБОТНІ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ПЕРПІОВЕРЕСЕНЬ 
ЗУСТРІЛИ В НОВІЙ ШКОЛІ, ФОТО В. КОВПАКА.

злочинний
ПОЧЕРК
ТЕРОРИСТІВ

• ЙДУТЬ ЗЙОМКИ ТЕЛЕФІЛЬМУ

РІВНЯННЯ
НА МУЖНІСТЬ
• ПАВКА КОРЧАПИ - 

З ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЕКРАНА
Лауреат республіканської комсомоль

ської премії імені М. Остпозського кіноре
жисер Микола МАЩЕНКО належить до 
тих майстрів, чиї нові фільми иетернлячв 
чекає молодь.

— Завзятість у боротьбі за краще э 
Дюдаяі, в її житті — це головна риса ха
рактеру, який я утверджую, без неї «а 
уявляю створення повнокровного образу, 
•» каже М. Мащеико. •= І ще одну внмо- 
Й висуває режисер до героя, про якого 

ворить з екрана.
• — Про всіх його чудових особиста? 
Костях — відвазі, сил!, самопожертві в 

'я великої мети він повинен бути

ступпня кожному. Тільки в цьояу разі 
героїчне осяжне, зрозуміле, а головно — 
необхідне глядачем. Першочерговий обо
в'язок кінематографістів — створювати 
образи таких людей, якими б молодь по 
тільки захоплювалася, в й наслідувала б 
їх приклад. ЦІ завдання треба розв'язува
ти сьогодні у кожному новому фільмі,

Мабуть, якби Мащепко три роки тому 
пе зяяв хвилюючу кінодуму «Комісари» 
про комуністів 20 років, яка цієї осені 
представлятиме радянське кіпомистецтво 
на фестивалі в Італії, якби не створив 
фільм «ІДУ до тебе» про велику україн
ську поетесу «П. Українку, навряд чп зу
мів би режіїсер донести необхідність тре
тьої v вітчизняному кіно екранізації ро
ману М, Островського «Як гартувалася 
сталь»і

Два роки працює на київській кіносту
дії імен! О. П. Довженка знімальна гру
па, яка відтворює історію юнака, що по
вірив v революцію, відразу і беззавітно 
віддав ЇА усього себе. Людину зрадили фі
зичні сили. Зрадництво обійшлося десяти
літньою нерухомістю І сліпотою. Та герой 
переміг страшну недугу, повернувся в 
стрій борців, здійснив подвиг, який дав 
Йому безсмертя І зробив його життя сві
точем для багатьох тисяч людей.

Л. КИСЕЛЬОВА, 
Кор. РАТАУ.

Ц А КІПРІ неспокійно. Підпільні банди ге- 
нерада у відставці Гриваса, що бо

реться за «енозес» (приєднання Кіпре до 
Греції — прим, ред.), перейшли до відкри
тих терористичних дій проти законного 
уряду республіки, очолюваного президен
том архієпіскопом Макаріусом. Акції під
ручних Гриваса зустріли рішучу відсіч з 
боку широких мас населення Кіпру. Ко
ристуючись їх підтримкою, служба безпеки 
і вірні уряду підрозділи національної гвар
дії вжили заходів для ліквідації реакційно
го підпілля, У різних провінціях і містах Кіп
ру пройшли облави і обшуки. Затримані 
терористи і вилучен! у них документи під
твердили припущення офіційних кіл Кіпру 
відносно намірів Гриваса здійснити дер
жавний переворот.

Як стало відомо, створена Гривасом ор
ганізація «Еока-Б» розробила план захоп
лення влади на острові під кодовою наз
вою «Аполлон». Згідно цьому планові, в 
різних містах республіки повинні були ви
ступити одночасно озброєні терористи з 
«Еока-Б» І деякі частими національної 
гвардії, командири яких підтримували 
змовників. У першу чергу намічалось за
хопити урядові споруди, радіо Кіпру, най
важливіші поліцейські комісаріати і стра
тегічно важливі об'єкти: аеродром, елект
ростанцію, поштово-телеграфні відомства. 
Реакція хотіла створити новий уряд на чолі 
з Гривасом. У перехопленому листі Грива
са до керівництва координаційного коміте
ту говориться: «Якщо ми виграємо битву, 
ми будемо нести відповідальність за ство
рення нової держави».

Самозваний уряд, судячи по інших вилу
чених документах, повинен був негайно 
приступити до чистки державного апарату. 
Всі «інакомислячі» підлягали арешту. Всі 
илпітиимі паптії. поосЬспілкові та інші гпп-

мадські організації планувалось розпустити, 
а в країні встановити режим диктатури.

«План «Аполлон», підкреслює кіпрська 
газета «Філелефтероз», жахливий за своїм 
задумом, злочинний за своїм змістом і ру
шійний за наслідками, означав би остаточ
ний поділ Кіпру і втрату ним своєї неза
лежності». Саме цього й добивається ге
нерал Гривас і керуючі його діями впливо
ві імперіалістичні сили,

ЧнстоліобнІ плани Грнпаса досить активно під
тримують атлантичні політики. Інакше він на
вряд чи осмілився б розпалювати збройний кон
флікт на острові. «Терор на Кіпрі, — підмічає 
нікозійська «ХаравгІ», — підтримують реакційні 
кола НАТО, які не підмовились від думки про 
розподіл острова І перетворення його у свою ра
кетну базу». Стратегічно важливе розташування 
Кіпру у Східному Середземномор'ї ке дає спо
кою міжнародним імперіалістичним силам. Як 
зауважує каїрська «Аль ГумхурІя», в цей час 
НАТО, широко підтримуючи генерала Гриваса і 
його прибічників, прикладає великі зусилля, щоб 
закріпитись на Кіпрі І використати Його для 
надання допомоги Ізраїлю у його боротьбі про
ти арабських народів». Італійський журнал 
«Астролябіо» також вважає, що у стретегії ат- 
лаптистів Кіпру підводиться важлива роль пере
дової бази на підступах до Слизького Сходу.

Розраховуючи на підтримку НАТО і сол
дат з англ:йської військової бази на Кіпрі, 
Гривас не врахував головного — опору 
кіпріотів планам реакції. І цей прорахунок 
виявився ахілесовою п'ятою плану «Апол
лон». Задум і дії Гриваса викликали гнів » 
обурення кіпрського народу. На знак про
тесту проти злочинної змови реакції і на 
захист уряду Макаріуса недавно відбулась 
масова демонстрація трудящих І політич
них організацій країни, а яких виражається 
підтримка політики уряду.

«У генерала Гриваса, — иказує «Харашї», — 
можливо, ще е засоби для нових актів насилля 
І розрушень. Та ні він. ні його послідовники не 
зможуть перемогти. Воші не « змозі ••кинути 
уряд і поневолити нарой»

Л, МИЛОВАНОВ.
- АНН, J



—- 4 стор,
її ОДИВІТЬСЯ на 

карту Тюмені, які 
безмежні її просто
ри. Територія області 
складає близько п'в- 
тора мільйона квад
ратних кілометрів і 
пролягає з півночі на 
південь від берегів Перського моря до казахських сте
пів. Наша Тюмень багата на нафту і газ. Радянські люди 
під керівництвом Комуністичної партії прийшли сюди 
розкрити багатющі комори сибірської землі. І край за 
останні роки змінився невпізнанно. На карті з’явилися 
нові міста і селища Нафтеюганськ, Урай, Нижньовар- 
товськ, Світлий, росте і будується столиця газовиків — 
Надим. ‘ ‘

За шість років із сибірських комор видобуто понад 100 
мільйонів тонн нафти. Освоения цих родовищ Тюменської І 
Томської областей XVI з’їзд ВЛКЄМ назвав Всесоюзною удар
ною комсомольською будовою номер один.

Десятки тисяч ентузіастів освоюють нафтову і газову ціли
ну. Хорошу і благородну справу звершують посланці з різних 
куточків нашої багатонаціональної країни. Кожен день в Тю
мень приїжджають юнаки- і дівчата за комсомольськими пу
тівками з Білорусії і Башкирі!', Киргизії і Латвії, Молдавії 
та України. Вони трудяться на будівництві сталевих .нафтових 
трубопроводів та автодорожних магістралей. З України, на
приклад, минулого року понад дві тисячі ентузіастів 50 із них— 
з Кіровоградщннн, працювали на новобудовах Тюмені.

Юнаки і дівчата! Будови Півночі — місце, де можна 
проявити свою творчість, виховати мужній характер, 
стати досвідченими спеціалістами. Запрошуємо вас на 
роботу. Приїжджайте а Нижньовартовськ, Сургут, Наф- 
тоюганськ, Надим, Хантимансійськ, включайтесь у ше
ренги першопроходців північних багатств. Нам потрібні 
юнаки і дівчата: штукатури; маляри, столяри-тесляри 
облицювальники, мозаїчники. Для тих, хто не має про
фесії, € всі умови для навчання.

Приїздіть до нас. Комсомольська будова кличе.
Л. ФРІДЛАНД, 

уповноважений тресту оздоблювальних робіт- 
«Головтюменьнафтогазбуд».

КЛИЧЕ
„СОНЯЧНИМ“

/І

ТУТ ГОСПОДАРЮЮТЬ 
діти

Погода у вересні
Серпень цього року буп пе

реважно холодний, з дощами. 
Кількість опадів по області 
21—48, в окремих господарст
вах Знам'янського, Маловнс- 
ківського, Долннського-- _ та 
Світловодського районів —56— 
84 міліметри — тобто більше 
норми. В Голованівському, 
Гзйворонському, Ульяновсько
му та Новоархангельському 
районах 8—16 міліметрів, що 
майже в 4—7 разів менше 
норми.

Внаслідок холодної погоди 
та частих дощів затримувало
ся достигання кукурудзи, со
няшника та інших теплолюб
них городніх культур.

Яка ж погода передбачаєть
ся у вересні місяці?

За даними гідрометцентру 
СРСР вересень цього року бу
де звичайним. Середня місяч
на температура повітря перед
бачається 12—16 градусів 
(близько норми). У першій де
каді температура повітря вно
чі буде 11—13, вдень 21—26 
градусів, в кінці декади вона 
трохи знизиться вночі до 4—9, 
вдень до 14—19 градусів тепла.

На початку другої декади

ще більше похолодає вночі до 
1—5. вдень 12—17, надалі зно
ву потепліє вночі 11—15, 
до 22—27 градусів, у 
другої і в третій декаді 
лодає — вночі 1—6, 
12—17 градусів тепла.

Місячна кількість опадів 
становитиме 30—50 міліметрів 
(близько норми). Дощі перед
бачаються у середині першої 
декади та з 16 по 25 вересня, 
можливі грози, решта часу пе
реважно без опадів. На по
чатку місяця і в середині тре
тьої декади — тумани.

Вітер в першій декаді пів
денний 5—9 міліметрів на се
кунду, під час грози до 12—17, 
решта періоду — північно-за
хідний та західний, 5—10 мі 
ліметрів на секунду.

Працівникам сільського гос
подарства радимо звернути 
особливу увагу на своєчасну 
підготовку грунту під посів 
озимини.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кіро
воградського гідро- 
метбюро.

НАЗВАЛИ

4 вересня ЮїЗ року,„молодий КОМУНАР"

Чтдїг-.

Соте весілля в будинку дідуся Шірапі

4«

вдень 
кінці 
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вдень

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ПРИКРАС/\ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ІГОР 
— ЛІТАК.

ІІЕЩОДАВНО у місті Зслено- 
11 горську Ленінградської облас
ті Спілка архітекторів СРСР про
вела Всесоюзний семінар по жит
ловому будівництву. Зі ВСІХ кінців 
країни з’їхалися зодчі. Я також 
був його учасником. За час робо
ти ми побували на багатьох ново
будовах Ленінграда і області. Та 
найбільше мені запам’яталось ди
тяче оздоровче містечко «Сонячне».

Розміщене воно неподалік від 
Ленінграда на березі Фінської за
токи. Розраховане на 2250 дітей. 
Тут передбачено все необхідне для 
їх відпочинку. На березі затоки 
— широкий пляж. Основний тол 
архітектури комплексу задають 
однотинові корпуси, побудовані з 
селікатної цегли.

Для того, щоб надати більшої 
виразності, привабливості було 
створено . «Штаб по естетичному 
оформленню містечка». Працювала 
також робоча група, яка виготов
ляла проекти, ескізи. Гарно оз
доблені основні будови. Наприк
лад, водонапірна башта, торці 
спальних корпусів покриті розпи
сом по цеглі методом нанесення 
емалі. Використано і кольорову 
штукатурку.

У центрі — на невеличкому схи-

Біля крутого обриву, на галявині по
близу добротного двоповерхового бу
динку, що у високогірному селищі Бзр- 
заву на самому півдні Азербайджану, 
небувале пожвавлення. До найстарішо 
то жителя планети 168-річного Шіралі- 
оглн Міслімова прийшли на велике тор
жество ного односельчани. Патріарх гір 

лі розміщено «Лабіринт казок». 
Пого композицію відкриває ко
льорове панно, на якому зображе
но героїв улюблених дитячих ка
зок. Поруч знаходиться цікавий 
атракціон. Для його обробки ви
користано мозаїку-розппе. Тут же 
сяючий літак-ракета. Дітей захоп
люють будівельні майданчики. Є 
набори дерев’яних кубиків та 
конусів. До послуг дітей — мото
дром, де малюки 5 — 7 років мо
жуть їздити на педальних авто
мобілях, граючись, знайомитись з 
правилами вуличного руху. Тут 
створено різні дорожні * ситуації. 
Розставлено маломасштабні зна
ки, побудовано автозаправочну 
станцію, гаражі для машин, має 
містечко оранжерею, невеликий 
дендрарій, різноманітні скульп
тури звірів. Серед сосен розташо
вано дитячий літній театр.

Такий казковий дарунок отри
мала ленінградська малеча. Ду
маю, що при проектуванні та бу
дівництві дитячих закладів, а та
кож при обладнанні майданчиків 
досвід ленінградських майстрів 
буде корисним і необхідним і в 
нашій ‘ області.

А. СИДОРЕНКО, 
архітектор.

справляє у своєму сімействі соте весіл
ля. Г'іого онук Ельхан —'молодий лікар 

■районної санспідстанції одружується з 
Раваят — медсестрою селища Барзаву.

У дідуся Шіралі чудовий настрій. 
Ще б пак І Р.адіє довгожитель^ що з 
кожним' роком розширюється його рід, 
який складається • вже більш як з 220

ОДИН З ВАРІАНТІВ ОФОРМ
ЛЕННЯ ТОРЦЯ СПАЛЬНОГО 
КОРПУСУ.

Малюнки автора.
Л ». - . -4 іЧХХ . ~У-‘- «гишюис

чоловік. Радіє, що всі вони живуть у 
дружбі і достатку, працюють, вчаться. 
Серед них є механізатори, інженери, 
спеціалісти чи не всіх галузей народно
го господарства. А тепер з'явився і лі
кар — Ельхая лише минулого року за
кінчив Бакинський медичний інституті

(ТАРС).
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іі-зяяи
ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 4 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М.).’ 9.45 — Для ді
тей. «Вогнище». (№.). 10.15 — 
Кольорове телебачення. «Об
личчям до вітру». Художній 
фільм. (М.). 11.35 — «Сільські 
жнива». (М-). 11.45 — «Нові 
правила шляхового руху». 
(М.). 12.15 — Телефільм. «Нс- 
закінченс оповідання». (К-). 
13.00 — «Єдине у нас .бажан
ня». Виступ агіткультбригадн 
«Плуг» Дзсржннського район, 
ного Будинку культури Жито
мирської області. (М.). 10.05— 
Навчальна передача з літера
тури «Д. І. Фонвізін». (М.). 
17.00 — За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС. (К.). 17.20 
— «На головних напрямках 
п’ятирічки». Чорнобильська 
атомна. (К.). 17.35 — Для ді
тей. «Відкриваємо календар». 
(Донецьк). 18.00 — Новини. 
(М.). 18.10 — «Твій робочий
час». (Кіровоград). 18.30 — 
«Кіровоградщина жнивує». 
Інформаційний випуск. (Кіро
воград). 18.45 — Гості Кірово
града — артисти Московсько
го цирку. (Кіровоград). 18.55 
Оголошення. (Кіровоград). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К.). 19.30 — Ко 
льорове телебачення. Худож
ній фільм. «Знайди мене, Льо-

УЇ9 Наша адреса і телефони 1
316050. ГСП, Кіровоград-50, буп. Луначарсьного, до. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, еідділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2*45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання іа спорту — 2-46-87,

ию». (М). 21.00 - Програма
«Час». (М.). 21.39 — Докумен
тальний екран. (М.). 22.S0 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат світу з плавання і 
стрибків у йоду в Белграді. 
(М.). 23.20 — Новини. (ЛІ.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 — 
Телсвісті. (К.). 10.30 — Репор
таж про урочисте відкриття 
пам'ятника Лесі Українки у 
Києві. (К.). 11.35 — «Шкільний 
екран». Українська літера
тура для учнів 8 кла
су." ~(К). 17.00 - Кольорове
телебачення. Для дітей. «Умі
лі руки». (№.). 17.30 —_ «Нау
ка — сьогодні». (М.). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К.). 
18.39 — Літературний концерт 
(К.). 19.00 — «Людина"! за
кон». (М.). 19.30 — «Мелодії 
друзів». (К.). 20.30 — «В ім'я 
миру». (К.). 20.45 — «На доб
раніч, діти!» (К.). 21.00 —
Програма «Час». (М.). 2J.30— 
Художній фільм «Людина 
кидає якір». (К.). 22.50 — Ін
формаційний огляд «На ланах 
республіки». (К.).’ 22.15 — Ве
чірні новини. (К.).

СЕРЕДА, З ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.Q5 -
Новини. (М.). 9.45 — кольоро
ве телебачення. 'Для дітей. 
«Умілі руки». (М.). 10.15' —
Телефільм. «Сусліма». (К.). 
І1.00 — Телсвісті. (К.). 11.15 — 
Телефільм. «Передмова до 
професії». (К-). 11-35 —
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 4 класу. (К-).-12.05— 
Для школярів. «Прощай, лі
то». (К.). 16.00 - Діячі Яко- 
бинської диктатури. Навчаль
на передача з історії. (М.). 
16.30 — Для школярів «Як ма
люють казку». (М.). 17.00 —
«Трудовий переклик». (Дні
пропетровськ). 17.30 — Для ді-

тей. Мультфільм. (К.). 17.40— 
«На ланах республіки». (Хар
ків). 18.00 — Новини. (М.). 
18.10 — «Показує рейдова». 
(Кіровоград). 18.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.30 — 
Прем’єра телевізійного доку
ментального фільму «Радян
ський цирк в США». (М.). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К.). 19.25 — Ін
тербачення. Кольорове теле
бачення Міжнародна зустріч 
'з футболл. Збірна СРСР — 
збірна ФРН. (М.). В перерві 
— «На контролі — виконання 
зобов’язань 1973 року». Ви
ступ першого секретаря Ма- 
ловнсківського РК КП Украї
ни В. В. Гулі. (Кіровоград). 
21.15 — Програма «Час». (М.). 
21.45 — Кольорове телебачен
ня. «Любителям ’ балету». 
(ЛІ.). 22.30 — Кольорове теле
бачення. Інтербачення. ЧемпІ- 
нат світу з плавання, стрибків 
у воду і водного поло в Бел
граді. (ЛІ.). 23.00 — Новини.
(М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 — 
Кольорове телебачення. «Зна
йди мене, Льоню». Художній 
фільм (М.). 11.40 — «Сільські 
зустрічі». 12.10 — «Мамина 
школа». (М.). 17.00 — Кон
церт.-(М.). 17.30 — «Двадцята 
весна». Телевізійний докумен
тальний фільм. (М.). 18.00 —' 
Фільм-концерт. (К-). 18.30 —
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Лісні па вірші Р. Гам-, 
затопа, (М). 19.25 — ЗО років 
«Подвигу». «Вони визволяли 
Донбас». (К.). 20.30 — Музич- 
ний фільм. «Мелодії Дагеста
ну». (К.). 21.00 — На добра
ніч, діти!» (К.). 21.15 — Про
грама «Час». (М.). 21.45 — 
Художній фільм. «У нас на 
заводі». (К.). 23.15 — Вечірні 
новини. (К ).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Дніпрорудненський 
гірничий 
технікум
ПРОДОВЖУЄ 
ПРИЙОМ 
ЮНАКІВ

на базі 10 класів для 
навчання за спеціальніс
тю:

підземна розробка руд
них і нерудних родовищ, 
(строк навчання 2 роки 
8 місяців). Зараховані 
до.технікуму забезпечу
ються стипендією в роз
мірі 37 карбованців і об
ладнаним гуртожитком.

Адреса технікуму: За
порізька область, місто 
Дніпрорудне, гірничий 
технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димптрова 
обласного управління у справах видавництв», 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2.

~ ~ ттт <т..^ни, <С7 клл

КІРОВОГРАДСЬКЕ НОВЕ 
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 2
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973—1974 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
З ДВОРІЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ: 
слюсар-вентиляційник по виготовленню деталей 

вентиляційних систем;
слюсар-вентиляційник по монтажу систем вентиля

ції 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, підручника
ми. 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 пільгових умовах.

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

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

При училищі працює вечірня школа, гуртки тех
нічної творчості, художньої самодіяльності та спор
тивні 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 заяоу 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 № 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см,

Адреса училища: м. Кіровоград, пул. Леніна, 19, 
вхід з пул. Декабристів, 3. Телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.
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