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ВСЕ В ІМ’Я ЛЮДИНИ
Такий осноьнкн зміст і суть біротьби радянського 

породу за втілення в життя рішень XXIV з’їзду 
КПРС. спрямованих на дальший розвиток скопо- іч- 
ної могутності Країни Рад. Про високі темпи розвит
ку всіх галузей народного господарства, послідовного 
виконаний програми підвищення добробуту радян
ських людей йшлося в лекції «Діяльність КПРС пі 
виконанню програми підвищення життєвого рівня ра
дянських людей, виробленої XXIV з’їздом партії», 
що з нею II червня виступив перед робітниками ор
дена Трудового Червоного Прапора заводу «Червона 
зірка» перший секретар обкому Компартії України 
Михайло Митрофанович Кобильчак.

В лекції, що була прослухана з великим інтересом, 
на основі конкретних фактів з життя колективу, об
ласті, країни показано великі зміни, що сталися в пе
ріод між виборами до Верховної Ради СРСР.

В ТІСНОМУ ЄДНАННІ
ЗУСТРІЧ З ВИБОРЦЯМИ

виборці долинського, новгородківського та устинівського 
РАЙОНІВ ЗУСТРІЛИСЬ З СВОЇМ КАНДИДАТОМ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР, ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР, ГОЛОВОЮ 
ДЕРЖБУДУ СРСР ГНАТОМ ТРОХІІМОВНЧЕМ 1ІОВИКОВНМ.

Зустріч відбулась в Залізничному пар
ку культури міста Долинської.

Збори відкрив перший секретар До- 
липського райкому партії П. Л. Гідуля- 
пов. Обирається почесна президія у скла
ді ГІолітбюро ЦК КПРС па чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. І. Брежнєвим.

Довірена особа — секретар партійної 
організації радгоспу «Реконструктор» 
Долинського району І. П. Скрпнчеико 
розповів присутнім про життя і трудову 
діяльність Гната Трохимовича Новикова 
та закликав виборців віддати свої голо
си за кандидатів непорушного блоку ко
муністів і безпартійних.

На Зборах виступили також електро
зварювальних радгоспу «Третій, вирі
шальний» Новгородківського району 
В. П. Василенко, трактористка колгоспу 
імені Суворова Устинівського району, 
делегат XVII з’їзду ВЛКСМ II. Л. Ва
сильєва, секретар парткому колгоспу 
«Україна» Новгородківського району

Пленум 
Олександрійського 
райкому комсомолу

Відбувся пленум Олек
сандрійського райкому 
ЛКСМУ. Пленум розгля
нув питання «Про підсум
ки XVII з’їзду ВЛКСМ і 
завдання комсомольський 
організацій району, що 
витікають із привітання 
ЦК КПРС XVII з’їзду 
ВЛКСМ і промови Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І, Бреж
нєва».

З доповіддю’» виступив 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу Михайло Яго- 
денко.

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив перший 
секретар райкому Ком» 
партії України Ю. Г. Пет
ренко. В роботі пленуму 
взяли участь члени бюро 
райкому Компартії Ук
раїни.

В роботі пленуму взяли 
участь перший секре
тар обкому комсомолу 
М. Скляниченко та заві
дуючий сектором ЦК 
ЛКСМУ В. Лапко.

Пленум прийняв відпо
відну постанову.« » •

З таким же порядком 
денним відбулися плену
ми Олександрійського, 
Світловодського, Знам’ян- 
ського міськкомів ЛКСМ 
України, Бобринецького, 
Гайворонського, Голова- 
нівського, Добровелич- 
ківського, Долинського, 
Кіровоградського, Компа- 
ніївського, Маловисків- 
ського, Новоархангель- 
ського, Вільшанського, 
Петрівського, Ульянов
ського, Устинівського рай
комів ЛКСМ України.

46че«ня 
вибори 
ао Верховної 
Тифі СРСР

б МІЛЬІІОНІІІІН! ’
• НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ВИБОРІВ НА СВ1ТЛО- 

ВОДСЬКОМУ ЗАВОДІ ------------- ------------ ---------------
ЦІЙ ЗАФОРМОВАНИЙ 
МЕТР БЕТОНУ.

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУК- 
МІЛЬЙОННИЙ КУБІЧНИЙ

О А ДВАДЦЯТЬ років, 
що відділяють пер

ший кубометр від міль
йонного, завод у п’ять 
разів збільшив обсяг 
виробництва. Зараз це 
— сучасне потужне 
підприсмство. Його 
продукція йде на бу
дівництво Чорнобиль
ської, Воронезької, 
Курської атомних елек
тростанцій, на КамАЗ, 
І ювілейний кубометр 
буде відправлений, — 
відправлений, до речі, 
достроково, — саме на 
цю найбільшу будову 
країни.

Урочистий мітинг, який 
відбувся па стику змін на 
виробничому полігоні дру
гого цеху, зібрав букваль
но всіх заводчан.

Машину з бетонним роз
чином, естакаду прикра
шено лозунгами «Даєш 
мільйонний!», <3амовтен>ія 
КамАЗу — достроково!».

Почесне право взяти 
участь у закладці міль
йонного куба надає
ться кращим виробнич-

никам, ветеранам пра
ці Петрові Миколайо
вичу Багру, Михайлу 
Степановичу Кувчино- 

ву, Миколі Мусійовичу 
Заніздрі, Михайлу Яко
вичу Півню.

Начальник цеху, ка
валер ордена Трудово
го Червоного Прапора, 
В. Г. Смирнов подає 
команду: «Бетонуван
ня розпочати!», і роз
чин повільно заповнює 
форму.

За традицією на во
логому ще бетоні за
лишають автографи, 
переможно майорить 
щойно встановлений 
червоний прапорець.

На ударну передви
борну вахту заступає 
друга зміна. Світлб- 
водський завод буді
вельних конструкцій 
починає новий рахунок 
своїх трудових звер
шень.

Б. ТАРАМИ.

НА ФОТО: ЗЛІВА — УРО
ЧИСТИЙ МІТИНГ НА евтт- 
ЛОВОДСЬКОМУ ЗАВОДІ БУ
ДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.

ВИСТУПАЄ ЗАСТУПНИК 
СЕКРЕТАРЯ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАМАРА 
ЗМІННА (ФОТО ВГОРІ). .

Фото а. будулатьєва:

В. М. Коршспко, завідуюча Устіпивськнм 
районним методкабінетом К. К. Коваль. 
Від молодих виборців, що голосувати
муть вперше, слово взяла робітниця До- 
лвпського цукрозаводу Л. Березенко.

Всі виступаючі говорили про велике 
трудове піднесення, викликане Звер
ненням ЦК КПРС до всіх виборців.

Потім виступив тепло зустрінутий 
присутніми кандидат в депутати до Ра
ди Союзу Верховної Ради СРСР, Голова 
Депжбуду СРСР Г. Т. Новиков.

Г. Т. Новиков запевнив виборців, що 
віддасть всі сили і натхнення справі пар
тії. справі народу, щоб виправдати висо
ке довір’я.

Па закінчення учасники зборів прий
няли звернення до виборців Устиіііп- 
ського, Новгородківського та Долин- 
ського районів із закликом віддати свої 
голоси за кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних.

Наступного дня Г. Т, Новиков зустрів
ся з виборцями Олександрійського, Пет
рівського та Ояуфріївського районів.

СЕгатгждіта

РІВНЯННЯ НА ПРАПОР ПЕРЕМОГИ
у ЛИСТІ ветеранів Великої
* Вітчизняної війни і прані до 

комсомольців, юнаків та дівчат, 
опублікованому в березні «Ком
сомольской правды» з закликом 
гідно зустріти ЗО річчя Перемоги 
радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні є хвилюючі сло
ва:

«Молодь повніша пам'ятати на
каз партії про те, шо й зараз не 
менше, ніж раніше, погрібні і са
мовідданість, і ентузіазм, і вір
ність ідеалам, і готовність до под
вигу».

Десятий пленум ЦК ВЛКСМ у 
своїй постанові записав: «Оголоси
ти змагання комсомольців за право 
по підсумках 197-1 року бути сфо
тографованим біля святіші нашого 
народу — Прапора Перемоги'. 
Першин секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. '"• Тяжслышков у доповіді на 
.XVII з’їзді ВЛКСМ наголосив:

— Цс дуже почесне право. Ко
жен, хто його заслужигь, немовби

стаїгс па пост біля'’свя
щенного прапора нашої 
Батьківщини.

Такс змагання широко розгор
тається і на нашому ордена Тру- 
нового Червоного Прапора заводі 
«Червона зірка». Ініціаторами йо
го виступили наші комсомольсь-
ко-молодіжіїі бригади різників і 
штампувальників металу з ко
вальсько-пресового пеку.

Колективи наших бригад дали 
слопо достроково виконати зав
дання четвертого. визначального 
року п'ятирічки, за рахунок під
вищення продуктивності праці ви
готовити понадпланової продукції 
па 4 тисячі карбованців, зекономи
ти 50 тони металу.

Заводський комітет комсомолу- 
збори комсомольського активу на
шого підприємства схвалили іні
ціативу наших бригад, які стали 
на трудову вахту на честь ЗО-річ
чя визволення Радянської Украї
ни від німецько фашистських за
гарбників і 30-річчя Перемоги га- 
дяпського народу у Великій Віт
чизняній війні і включились у зма
гання за право бути сфотографо
ваними біля Прапора Перемоги.

Своє зобов’язання ми виконує-

мо з 4‘сяо. Норми виробітку як 
правило, складають щозміни 180— 
209 процентів. Цього домагаємось 
завдяки резервам — ефективному 
впкорнстаппК) робочого часу, впро
вадження прогресивних методів 
прані па кожному робочому місці.

Ми вже википали п’ятирічне 
завдання по нормах виробітку і 
трудимося низі в рахунок наступ
ної п’ятирічки.

Пашу патріотичну ініціативу 
першими на заводі шдтрнмалн 
комсомолі сько-молодіжііі бригади 
електрлзрарюваль-іиків та вер
статників Надії Щербань, Віктора 
Недопаса з механоскладальних це
хів № 4 і № 1.

Слідом за ними виступили ком- 
сомольсько-молодіжні бригади 
формувальників Івана Іванова та 
Анатолія Олёксепка з ливарних 
цехів сірого та ковкого чавуну та 
інші. Тепер дев’ятнадцять комсо
мольсько-молодіжних колективів 
нашою заводу включилися в зма
гання і борються за право бути 
сфотографованим біля Праяора 
Перемо! II.

Ми, від імені комсомольців і 
молоді заводу «Червона зірк і» 
звертаємося до всіх комсомольсь

ко-молодіжній брп'аа міста і об-- 
ласті підтримати пашу ініціативу. 
Хай кожен комсомолець, юнак« 
дівчина, кожен комсомольсько« 
молодіжний трудовий колектив 
докладе всіх іусвль до того, щоб 
з честю виконати високі соиіалі» 
стичні зобов’язання иа честь 
30-річчя визволення Радянської 
України від іпмсиько-фашнсгйь- 
ких загарбників та 30-річчя Переч 
могн радянського пароіу у Беян» 
кім Вітчизняній зійиі. Внбоесма 
право за підсумками роботи в 
1974 поні бути сфотографованими 
біля Прагера Перемоги

Мн, комсомольці, ра -ганська мо* 
лодь, будемо гідні бой твої і гру« 
лової слави своїх батьків, ознаме^ 
чуємо кожний день, кожну годич 
ну дев’ятої п’ятирічки ударною 
працею, внесемо гідний вклад у 
здійснення ІСТОРИЧНИХ рінтенеі 
XXIV з’їзду КПРС,

Микола СКЛІФУС. Гсмиа- 
дій БРАЙЛОВСЬКИП. Іван ' 
ЛУЦЕНКО — бршаднри ком
сомольсько-молодіжних бригад 
ковальсько-пресового цеху за
воду «Червона <ірі<а».
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ДБАТИ ПРО ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ
Три місяці літа. Напоєні сонцем, 

повітрям настоєним на зелених лі
сах І гаях, прохолодною свіжістю 
рік і ставків... Кожен день несе 
стільки незвичайного і пізнавально
го! Зранку на тебе чекає безліч див 
і невідкладних справ і навіть дов
гий літній день не в змозі вмістити 
ЇХ у собі, І ти засинаєш втомлений І 
щасливий, з легким жалем, що цей 
день не безкінечний. Так, літо — це 
«плацдарм» дитинства. І діти захо
пили його володіння: парки і скве
ри, спортивні майданчики і піонер
ські табори, радісні дитячі голоси 
чути всюди: літо — пора піонерсь
ка.

Найголовніше для дорослих, для 
тих, хто організовує і відповідає за 
літнє оздоровлення дітей, — в яко
му стані знайдуть юні свої місця 
відпочинку. Чи зустрінуть їх відре
монтовані, впорядковані усіма зруч
ностями будиночки піонерського та
бору, радуватиме гарно оформлена 
територія навколо, І. закохані в 
свою справу педагоги та вожаті по
ведуть дівчат І хлопчиків у диво- 
світ відкрить і захоплень. Чи, навпа. 
ки, зустрінуть вони байдужість, не- 
підготовлені кімнати, відсутність 
найнеобхідніших речей, тощо.

Десятирічний Пстрнк, приїхавши з пі- 
онсрськогл табору, небагатослівно роз
повідав про своє життя в ньому, а коли 
йому запропонували побувати там цього 
року, відмовився: «Краще я поїду до Ді
дуся, там цікавіше. А в таборі у нас 
обіцяли турпохід, а потім забули, плану
вали екскурсію, — теж забули. Взагалі, 
у дідуся ліпше, він так цікаво розпові
дав...»

А п’ятикласниці Тетянці табір дуже 
сподобався. Вона без кіпця говорить про 
те, як піонери виступали перед колгосп
никами, які книги прочитала, про трудо
ві десанти і різноманітні конкурси, про 
свою піокервожату.

Два різні враження. Щоб час, 
проведений в таборі, став для дітей 
— днями радості і щасливого зро- 
стання, багато залежить від комсо
мольців, комітетів ЛКСМУ, вчителів, 
вожатих, керівників підприємств і 
господарств, профспілкових органі
зацій.

Постанова ЦК КПРС «Про заходи 
по дальшому поліпшенню організа
ції відпочинку піонерів та школя
рів», відзначає позитивні досягнен
ня в цьому питанні, чітко вказує ті 
напрямки, які вимагають корінного 
поліпшення. В нашій країні створені 
всі умови для повноцінного відпо
чинку, оздоровлення в літній період 
наймолодшого покоління. Комуні
стична партія, Радянський уряд з 
року в рік виявляють постійну тур
боту про юних. І сьогодні, напере
додні виборів до Верховної Ради 
СРСР, ми можемо з гордістю сказа
ти: в світі немає жодної країни, де б 
юний громадянин відчував би стіль
ки турботи, був оточений такою 
батьківською увагою. Тим більше 
потрібно посилити відповідальність, 
не допускати прояву безгосподар
ності і байдужосіі, формального 
ставлення до цього важливого пи
тання.

Як же підготувалися РК, МК 
ЛКСМУ, комітети комсомолу, шко
ли, піонерські табори до літнього 
оздоровчого сезону? Цього ро
ку понад 140 тисяч школярів облас
ті проведуть літо в піонерських та
борах, таборах праці і відпочинку 
старшокласників, в туристичних по
ходах, 0 таборах профільних, між
колгоспних, пришкільних тощо. В 
більшості районів до літа підготува
лися вчасно, і приїзд дітей не ви- 

кликаа ніяких ускладнень, поспіш
ливих заходів.

В липні виповнюється 50 років 
присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна. І ця дата стала провідною 
темою у роботі з піонерами. Добре 
підготувалися до оздоровчого 
сезону в Кіровограді, Світловодську, 
Гайвороні. Тут завчасно в міськко
мах і райкомах комсомолу було 
чітко продумано всю систему літ
нього відпочинку, оснащена мате
ріальна база таборів, підібрані кад
ри піонервожатих. Наприклад, у 
світловодських таборах «Дружба», 
«Хвиля», «Чайка» піонерські коміса
ри в основному — виробничники, 
в Кіровограді велику увагу приді
лили участі школярів у п'ятій тру
довій чверті «Мій труд вливається в 
труд моєї республіки». В інших ра
йонах теж активно діють табори 
праці і відпочинку старшокласників.

Та в деяких райкомах комсомолу 
тільки зар’аз б ють на сполох. Так, 
у Новоархангельську лише днями 
відбувся семінар, на порядку ден
ному якого — літнє оздоровлення 
дітей. В Онуфріївському «Космосі» 
довгий час ведуть пошуки старшої 
піонервожатої, не зовсім підготов
лені табори (здебільшого це стосу
ється міжколгоспних і пришкільних) 
в Устинівському, Кіровоградському 
районах.

В окремих таборах цих районів 
відсутній м’який та твердий інвен
тар, не підготовлені спортмайдан
чики, немає планів виховної роботи. 
Не потрібно забувати й про тих, хто 
залишається вдома.

Сурмить сурмач. Піонерське ліго 
прийшло.

(Закінчення. Поч. в газетах за 9, 11, 18 квітня,
7, 11 травня та 6 червня).

1966 рік, 25 липня — за успішне виконання зав-s 
дань семирічного плану завод нагороджений ордо* 
ном Трудового Червоного Прапора. 71 робітник за* 
воду нагороджений орденами і медалями.

1967 рік — в честь 50-річчя Великого Жовтня за
воду вручено на вічне зберігання Пам’ятний прапор 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС.

.1970 рік, квітень — 1683 робітників, інженерно- 
технічних працівників І службовців заводу нагород« 
жені ювілейною медаллю «За доблесну пращо. Воз/. 
каменування сторіччя з дня народження В. І. Лї- 
ніва».

8 квітня на урочистих зборах, присвячених 100;. 
річчю з дня народження В. І. Леніна підбито під< 
сумки стоденної ударної трудової вахти.

У липні розпочато серійне виробництво універсали* 
них зернотукових сівалок С3-3,6.

17 грудня відбулася XVII заводська звітно-внбор’. 
на партійна конференція, в роботі якої взяв’ участь 
член Политбюро ЦК Компартії України другий сек«. 
ретар ЦК Компартії України І. К- Лутак.

1971 рік — 5 квітня 116 робітників, інженерно-тех« 
нічних працівників і службовців заводу за успішне 
виконання завдань восьмої п’ятирічки нагороджені 
орденами і медалями.

6 вересня випущена двомільйонна сівалка за піс* 
лявоєнний період.

1972 рік — 4 травня завод нагороджений Почес.-. 
ною Грамотою Президії Верховної Ради У PCP за 
дострокові' поставку сівалок до весняної сівби.

У грудні на честь 50-оіччя утворення СРСР завод 
нагороджений Ювілейною Почесною Грамотою ЦК 
Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР. 
Ради ^Міністрів УРСР і Укрпрофради.

1973 рік — в січні за почином колективу ливарна* 
го цеху сірого чавуну колективи заготовчпх цехів 
беруть зустрічні плани на третій, вирішальний рік 
дев’ятої п’ятирічки.

13 серпня, сівалці для висіву цибулі СЛН-8А при
своєно державний Знак якості.

У вересні дванадцять передовиків виробництва 
першими на заводі нагороджені єдиним Всесоюзним 
знаком «Переможець соцзмагання 1973 року».

О Хроніка комсомольського життя
Питання ПРОШОГО Корисна справа иароди- питаннн першої м лася в Олександрійському

.плану
Регулярно проводиться х 3 порядком денним 

навчання комсомольських 
кадрів міста Олександрії, у р у ДОВИЙ МІСЯЦЬ—

Нещодавно відбувся
одноденний семінар сек-НВ буДІВНИЦТВІ
ретарів первинних ор
ганізацій ВЛКСМ. Серед 
питань, розглянутих під 
час його роботи, на пер
шому плані стояли: «Робо
та комітетів комсомолу 
по підготовці до святку
вання 50-річчя з дня при
своєння комсомолу імені 
В. І. Леніна» і «Про зміни 
в Статуті ВЛКСМ і завдан
ня комітетів комсомолу 
по поліпшенню внутрі
спілкової роботи».

В. ТАРАНДО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олександ
рійського МК ЛКСМУ.

ф Сьогодні — 100 років з дня 
народження М. ЧЕРЕМШИНИ—« 
українського письменника і куль« 
турйо-ґрбмадського діяча.

В 1896 році в газеті «Буковина» 
було надруковане оповідай* 

ня «Керманич». Автором його був 
Марко .Черемшина, 3. тої пори по«

індустріальному технікумі. 
На комсомольських збо-

про підсумки XVII з’їзду 
ВЛКСМ та завданнях 
комсомольської організа
ції учбового закладу дру
гокурсники Василь Шпи
льовий і Володимир По- 
шевеля запропонували 
взяти шефство над спо
рудженням міського Бу
динку культури. Ініціати
ву підтримали одностай
но. Одразу ж після екза
менів на будівельний май
данчик новобудови вийде 
загін учнів із 20 чоловік.

П. СТЕПАНОВ, 
секретар комсомоль
ської організації Олек
сандрійського індустрі
ального технікуму.

.^Лбчепян
BU Б О PU 
qo Верховної'
РшшСРСР

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАС

ПРО долю 
КРАЮ РІДНОГО
чався творчий шлях українського 
письменника, сучасника і друга 
Василя Стефаника.

Народився Марко Черемшина (І. Ю, 
Семанюк) у селі Кобаках (тепер Ко- 
сівський район Івано-Франківської об
ласті) п родині селянина. Закінчивши 
Віденський університет працював ад
вокатом у м. Снятнні. Життя постало 
перед молодим адвокатом в усій своїй 
соціальній несправедливості і жорсто
кості, Недарма його прозвали «хлоп
ським адвокатом». Бідарі йшли до ньо
го, вони несли йому своє горе, образу, 
біль, бо знали, іцо ця людина виправ
дає довіру, що за справедливість бо
ротимуться.

І Марко стояв за правду, протії 
кривди. Боровся і за адвокат« 
ським кріслом, і сплою свого лі* 
тературиого таланту. Черемшина 
разом з Стсфашіком проводить 
культуріїо-освітшо і громадську

Десять днів у селах Маловнс- 
ківського та Новоміїргородсько- 
го районів перебувала агіт- 
культбрнгада «Політ» Кірово
градського льотно-штурмансько
го училища цивільної авіації. 
Перед колгоспниками виступали 
лектори і пропагандисти. Тема
тика лекцій і бесід — вибори до 
Верховної Ради Союзу PCP.

На фото В. ФІ ЛІ НОВА - 
виступ агіткультбригади «По
літ»,

роботу серед паселеппя. Він бага
то читає. Твори М. Чернишев- 
ського, Т. Шевченка, І. Франка, 
Панаса Мирного формують ного 
світогляд. Його твори, як згусток 
народного горя, читаєш їх, і б’є 
тобі в серце доля народна.

Черемшина пише повели з життя гу
цульських селян: збірка «Карби» (1901) 
увібрала в себе попели «Святнії Нико
лаи у гарті», «Чічка», «Зведсннця» та 
інші, У а Щоденнику» І в циклі новел 
про війну («Село потерпає», «Зрад
ник», «Після бою» та інших письмен
ник показує тяжке лихоліття, що ви
пало на долю народу, викриває свавіл
ля, злочини цісарської армії шодо 
мирного населення, антинародний і 
грабіжницький характер війни.

М. Черемшина до кінця свого 
життя вірив у возз’єднання захід
ноукраїнських земель з Радян
ською Україною, ного твори ще 
при житті видавалися в Києві та 
Харкові. Творчість Марка Черем
шини виходить з тих джерел, які 
вливаються у широку ріку творчо
сті письменпиків-борців за соці
альне і національно визволення 
народу.

На фото: пам’ятник М. Черемши
ні в с, Кобаках,

ДОРОЖИТИ ЗВАННЯМ 
ГРОМАДЯНИНА

Ф Дотримуватись «Положення 
про паспорти»

Нерідко злочин починає
ться З ТОГО, ЩО ТОЙ чи ін
ший громадянин порушив 
паспортний режим — дов
гий час не прописаний там, 
де живе, має прострочений 
паспорт. Часто байдуже до 
цього ставиться і адмініст
рація установи чи підприєм
ства, приймаючи на роботу 
людину, яка не прописана.

Ось чому підтримувати 
паспортний режим — це 
значить сприяти профілак
тиці правопорушень і за
безпечувати найбільш пов
ний облік руху населення.

В області нині триває мі
сячник по підтриманню 
паспортного режиму. Пра
цівники паспортних столів, 
наші активісти виступають в 
селах і містах з бесідами 
про дотримання паспорт
них правил. Ми накреслили 
додаткові заходи з питань 
прописки і виписки. На
приклад, а Ленінському ра
йоні м. Кіровограда в кож-

прописа- 
місті до
на явності

ній житлово-експлуатацій
ній конторі, з квартальних 
комітетах побувають діль
ничні інспектори.

Хочеться нагадати, що 
всі громадяни, яким випов
нилось 16 років, зобов’яза
ні мати паспорти і 
тися. Прописка в 
зволяється, при 
санітарних умов. Трапляє
ться так, що забудовники 
живуть у нових будинках, та 
не мають домових книг, а 
власники приватних будин
ків приймають на квартиру 
громадян, не маючи права 
приписати їх. Це — грубе 
порушення. Тому слід вести 
боротьбу з такими проява
ми. Підтримання зразково
го паспортного режиму 
сприяє і налагодженню гро
мадського порядку.

в. ДРОТЯНКО, 
начальник паспортно
го столу Ленінського 
РВВС м. Кіровограда.



—13 червня 1971 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

.12 червня вулиці Кіровограда пов
нилися співом горнів і барабанів, дитячими
голосами, всюди майоріли червоні галстуки 
— проходив обласний зліт юних ленінців, 
присвячений 50-річчю присвоєння КОМСО- 
молу 1 піонерській організації імені Воло
димира Ілліча Леніна.
До обласного центру з’їхалися 

кращі представники сонячної «Кра
їни піонерії». На зустрічі в обкомі 
комсомолу вони рапортували про 
участь у Всесоюзному марші піо
нерських загонів «Завжди напого
тові!», розповідали про свої здо
бутки. Сотні тонн металевого брух
ту та макулатури зібрано хлопчи
ками і дівчатками у червоних гал
стуках, насаджено прекрасні алеї, 
сади і парки. Знають у кожному 
селі, та місті тимурівців, що скрізь 
знайдуть справу для своїх рук,

У парку імені Леніна відбулась 
урочиста лінійка. Відкрив її перший

(Продовження, Поч, 8 газеті за 11 
червня).

секретар ОК ЛКСМУ М. Склянім 
ченко. Потім піонери салютували 
воїнам, що віддали життя за наша 
прекрасне сьогодення. Яскраво па-, 
лало вогнище піонерської відваги. 
А па практичній конференції «Говоч 
рять правофлангові області» піонеч 
ри ділились досвідом роботи на 
марші «Завжди напоготові!».

Лупали дзвінко голоси і в кожч 
йому звучало: «Готові до виконай« 
ия нових завдань партії і комсоч 
молу!».

1,
ПАХУЧІ СТЕЖКИ ДИТИНСТВА, 

ЯРОІШВСЬКА ЦУКРОВАРНЯ. СІЛЬ. 
СЬКИИ ФІЛОСОФ ДІД ВАРИВОН 
ОТЕЦЬ ФЕОФАН. УЧИТИСЯ?

’ЗГАДУЮЧИ дитинство, Феодосій Део- 
мидович не втомлювався чудувати- 

ся з дивної особливості людської пам'я
ті. Багато чого в житті забулося, за ло
гікою якихось незбагненних чинників 
провали свідомості припадали на час, де 
здавалось би їх і не повинно бути, а 
ось дитячі роки вирізьблювались так 
чітко, мов карби на камені. Мовби й не 
було відстаней у кілька десятиліть, жит
тєвих струсів, немислимих випробувань 
громадянської та Великої Вітчизняної. 
Може тому, що перший незнайомий ар
куш з великої книги людського життя 
всотує ранні враження, як оте чорнило з 

користувалися в зем-бузини, що ним 
СЬКІЙ школі?

повільно набрякають, череаатіють, на
решті відриваються від стелі і сторчма 
летять вниз. Скільки літ пройшло, а все 
звучить ота музика, так ніби хто нена
роком торкає пальцями біті клазіші кла
весину в світлиці отця Іоанна Павлов- 
ського, учителя закону божого в цер- 
ко8но-приходській ШКОЛІ.

Втім, поезія ота обривалася рано- 
вранці, коли найдужче хотілося спати, 
Покректуючи, сповзав з лежанки бать
ко. Зіваючи і спросоння не потрапляю
чи в рукава сорочки, одягався брат Іван, 
П ятірнею розчісував смолянкуваті пат
ли ще один брат — Кирило. Тодось, за
таївшись під рядном нерухомим клу
бочком, тихо вслухався у вранішні зву
ки та шорохи хати, чекаючи батькового 
негучного звертання-оклику: «Ану, вилі
зай!». Все те повторювалося щоранку, 
неохоче схоплювався і протирав кула
ками заспані очі. У примарному світлі 
коптигки, що поспішала висповідатися 
чадом, чорні постаті батька і братів ра-

• Водэдиму? еазшіевський

документальна повість
Село Іванівна колишньої Новоархан- 

гельської волості. Довгі ряди біленьких 
( мазанок, що приліпилися обіч берегіз 
• їихоппинної Висі. Острівці вишневих са

дочків, які википали навесні білим цві
том. Пережухлі юрмища бур яків, їх гу
стий до запаморочення дух. Приторно- 
солодкий смак пасльону, що вперто 
проростав поміж картоплинням. На пра
вому березі Висі — курні дими Ярошіз- 
ської цукроварні. Чорними вежами вони 
здіймалися в небо, коли починався се
зон цукроваріння. Валки підвід з буря
ками тягнулися туди вдень і вночі. Влас
не, з Ярошівської цукроварні і почина
лися оті ядучі спомини. Саме там недо
зрілим овочем обривалося його дитин
ство. Скільки літ було йому тоді? Не
повних вісім. Нужда та негаразди рано 
йривчмли дивитися на світ дорослими 
очима.

Підсліпувата хатинка під ветхим соло- 
м’яним капелюхом. Влітку там весело 
кублилися горобці. Глибокі дупла тих 
бешкетників насмішкувато і загадково 
зяяли жадібно розкритими рогами. 
Батько, старий Деомид лаявся, щоосені 
латав стріху, по кутках нарощував її сві
жими кулями соломи. Але помагало те 
мало. Як тільки небо набрякало тумана
ми і наближався сезон дощів, стеля від
разу починала протікати у кількох міс
цях. Звідтоді лишалися іржаві плями, 
мовби чиясь рука недбало помазюкапа 
біля сволока розвезькуватим квачем. 
Коли починалося оте стихійне лихо, в 
діло йшло все — відра, ночви, дубова 
вухата діжка, чавуни і навіть глечики. В 
тім була своя поезія. Крапля за крап
лею спочатку лунко розпачливо по
дзенькували, (ті звуки були сухими і ме
талевими) мелодійно перегукувались, а 
з міру збільшення води в посудині 
ставали вологими, приглушено-плюског- 
лизими і нагадували удари валька по 
Мокрих ряднах. Такими дерев якими 
вальками на скелястих берегах Висі ча
сто користалися ізанівські жінки. Вод/ 
впливали і знову все те повторювалося 
спочатку. Малий Тодось заплющував очі 
і уявляв, як оті крапельки пузиряться,

зюче нагадували 
хлопцеві. лихих зарі- 
зяк з бабусиних ка- 
зок-оповідок. А за 
півгодини всі Геть
манці, зібрані іа 
одягнені, прямо з по
рогу занурювалися у 
вологу пітьму туману 
і йшли туди, до Висі. 
Розшарпаний дере
в’яний місток по-ста
речому рипів, а таки

пропускав їх на той берег річки. Тодось 
чимчикував позаду і старші брати весь 
час його підганяли, аби не заблудився. 
ЦУКРОВАРНЯ зустрічала їх хрипкими 

людськими голосами, навстіжними 
протягами і густим запахом меляси. Во
на ковтала в своє ненажерне черево ще 
16 робочих рук: 3 ) Гетьманців з 14 чле
нів сім’ї працювали на цукроварні, в по
ті чола добуваючи шматок хліба насущ
ного. Розбиралися хто куди: батько ішов 
до головного корпусу, брати — Іван та 
Кирило — до своїх машин, а восьмиріч
ний Тодось — до паровиків. Разом з ін
шими такими ж хлопчаками, як і сам, 
чистив парові котли і труби — протяж
ні, вузькі в діаметрі, куди вільно було 
дістатися тільки дитині. Вилізав звідти 
вибарложений, закіптюжений, як бісеня, 
нашурузазшись донесхочу шваброю та 
віхтем Одні оченята блищали як ліхта
рики. За оту каторжну службу мав що
дня 10—15 копійок платні, ларобок мі
зерний, що й казати, та був щасливий і 
з того. Все-таки підмога — цо раз. А 
по-друге, робота на цукроварні була 
сезонною, що давало можливість бо
дай і несистематично, а все-таки вчи
тися.

З того приводу між Деомидом Горді- 
йовичем і Параскою Петрівною відбув
ся такий діалог:

— Хоче наше мале вчитися. Наврипи- 
лося —- пустіть та й пустіть до школи,— 
нерішуче казала мати, тереблячи кінчик 
хустки і благально дивлячись на хазяїна.

— Ич, яке, — іронічно хмикав батько, 
а по хвилі його обличчя ставало непри
ступним, мов кам’яний мур: — Не буде 
дива з того пива... Добра задумка та не 
про нас. Злидота ми, босяки... Хай при
вчається до роботи на цукроварні. За 
одне турбуюсь, аби злодюгою не виріс.

Потому довго мовчав та зітхав, мовби 
силкувався і асе не міг підняти якусь не
посильну ношу. В такі хвилини Тодось 
стежив за ним набурмосено і з непри
язню. Тільки по багатьох роках збагнув, 
скільки гіркої правди прозвучало тоді о 
батькових словах.

(Далі буде).

СТАНЬ виконуємо
НАКАЗ

ЧЕМПІОНОМ ГПО!

На фот о.' иіопервожата Валентина 
ДЕМЧЕНКО в колі піонерів табору 
«Дружба», що в місті Світловодську.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА»

В керуючого відділком колгоспу імені Леніна До- 
линського району Г. Д. Неруша три сини. І всі (як і 
батько в минулому) — прикордонники. Відмінно не
суть службу Петро, Олександр та Гриюрій. В селі 

І про них згадують, як про хороших спортсменів. Так, 
І саме спорт зробив їх сильними, мужніми, витривали

ми і кмітливими солдатами. Без високої фізичної і 
військово-технічної підготовки не бути зразковим 
воїном.

На Кіровоградському заводі «Червона зірка» завжди чути 
Дооре слово про членів комсомольсько-молодіжної Миколи 
Скліфуса. 1 не тільки як про виробничників. Хлопці після 
зміни разом поспішають на стадіон, в спортзал, вони першн- 

' ми на підприємстві приступили до складання нормативі» но- 
, иою комплексу 1 ПО. Фізкультура і спорт — велика для них 

підмога в прані. Нині бригада вже працює в рахунок 1976 
року. В соціалістичних зоОов’язаниях цього комсомольсько- 
молодіжного колективу є запис і про постійне фізичне само- 
рдоскоиа.іеиап. Програма для заводчан — новий фізкультуп- 

I ний комплекс. ’
З метою залучення ще більшої кількості юнаків та 

дівчат до занять фізкультурою та спортом нині про
водиться всесоюзний чемпіонат з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольском правды». Перший етап цих 
змагань — в колективах фізкультури — бригад, кла
сів, колгоспів, на заводах,

На жаль, не всюди иміло зорієнтувались комсомольські та 
фізкультурні активісти, організовуючи такі поєдинки. В об
ком ЛКСМУ та обласний спорткомітег до 20 травня мали 
надійти рапорти з районів і міст області про результати про
ведених змагань — інформація про кількість учасників по
єдинків, їх результативність. На першому етапі (його фініш 
9 травня) слід було визначити чемпіонів в особистому і 
командному заліку.

Але рапорти запізнюються. Хоча вже давно час приступати 
до змагань другого етапу, який присвячується Дню радии- 
СІ.КОЇ молоді і проходитиме під девізом «Дорожи честю свого 
колективу». Невже немає про що рапортувати?

Правильну лінію провели авангардіпці Знам'янки.

на свяго

ОИКЛАДАЧЕМ фізкуль- 
тури працюю 16 років» 

Перші роки школа була 
розміщена в багатьох бу
динках. Для спортивної 
роботи не було навіть ма
ленької кімнати, не мали 
спортивного інвентаря.

Довелося багато попрацюва
ти, щоб створити актив, при 
допомозі якого ми систематич
но залучали більшість учнів 
школи до різних иозаурочних 
і позакласпих 
совнх заходів. Через деякий 
час одержали нове __ :___
приміщення з спортивним за* 
лом. Обладнали

спортивно-ма-

шкільне 
........... .
і стадіон»

ПОЧИНАЄ 
КОМСОРГ...

До спортивно-масової 
роботи залучили абсолют
ну більшість наших школя
рів. З 195 учнів 4—10 кла
сів 120—130 систематично 
займаються в спортивних 
секціях, беруть участь у 
шкільній спартакіаді. На
приклад, у минулому на
вчальному році 130 учнів 
приступили до складання 
нормативів і вимог комп
лексу ГПО, значківцями 
стали 90 чоловік. Прикро, 
що цієї весни кліматичні 
умови не дали можливос
ті підготуватись і скласти 
норми з плавання. Влітку 
ліквідуємо цю паузу. І 
близько 50 учнів стануть 
значківцями ГПО.

Наші учні — чемпіони райо
ну з баскетболу, волейболу, 
призери — з легкої атлетики, 
футболу, настільного тенісе» 
Ми брали участь І а обласних 
змаганнях.

В усіх спортивно-фіз
культурних заходах іні
ціаторами є комсомольці. 
Сам комсорг Володимир 
Гончар — призер області 
з бігу на 400 метрів, чем
піон району з баскетболу, 
розрядник, рекордсмен 
школи і району з бага
тьох видів спорту, він же 
і відмінник у навчанні. Та
ких комсомольців у школі 
багато. Це — Лариса Шев
ченко, Тамара Горбова, 
Наталя Калашник, Віри 
Стельвага, Людмила Мар
ченко, Лариса Рашевська, 
Іван Полив'яний, Василь 
Шевченко, Анатолій Глад
кий, Багато зробили для 
поліпшення спортивно- 
масової роботи в школі 
громадські інструктори та 
судді Г. Мусіяка, М. Пан
ченко, Н. Марченко, О. Ба
бич, Л. Ліненко, А. Горб« 

М. ГЛАДКИЙ, 
учитель Успенської се
редньої ніколи Онуф- 
ріївського району.

, - ............. ..................... —............ На
. спортивні майданчики вийшли десятки юнаків та дівчат. Як 

на свято — з прапорами, транспарантами, закликами «Всі — 
на стірт І ПО!». Змагання привертали до себе увагу бар
вистістю, масовістю. Кожен хотів стати чемпіоном.

А в Кіровограді? Тут значківців вже більше чотир
надцяти тисяч. Складання нормативів комплексу про
довжується. Ті ж, хто вже здобув «золото» і «сріб
ло» — осторонь змагань. А за призи «Комсомольской 
правды» мають боротися всі: і значківці, і ті, хто 
вперше складає залік з фізичної та військово-техніч
ної підготовки. 1 ось на стадіонах міста з’являються 
представники найбільших виробничих колективів — 
заводу тракторних гідроагрегатів, радіовпробів, за
воду «Червона зірка». Біг, стрибки, підтягування па 
перекладині, крос. І все це буденно, не цікаво. За
мість списка «учасники змагань з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольской правды» перед суддями ле
жать аркуші з іменами тих, хто вперше прийшов на 
стадіон. А в міському спорткомітеті пояснюють таку 
«буденність» безтурботно: «Просто неправильно 
оформили папери». І тут же — нарікання на адресу 
комсомольських активістів, які осторонь організації 
та проведення поєдинків з багатоборства ГПО.

Так і в багатьох районах — Дрбррвеллчківському. 
і ВільшапськЬму, Новоукраїиському і Кіровоград
ському.

То про що ж рапорт?
Перший етап завершено. Але хай це буде проміжний фі

ніш. Одночасно з районними і міськими поединками другого 
етапу слід продовжувати чемпіонати цехів, фабрик, колгос
пів, навчальних закладів. Кожен юнак і дівчина має 'стати 
значківцем ГПО.

Прийшло спортивне літо. Чи все у вас готове до стартів? 
В якому стані тири, плавальні басейни, легкоатлетичні комп
лекси? Якщо допущені прорахуііки, то негайно беріться за 
усунення недоліків. Обладнання спортивних баз не чекає 
зволікання. Інакше й мови не може бути про масові змаган
ня. Варто подбати і про підготовку кадрів громадських 
інструкторів і судді«, які допоможуть молоді скласти нор
матив:!.

Комітети комсомолу після опублікування спільної 
постанови ЦК ВДІКСМ та Всесоюзного споргкоміте- 
ту «Про проведення першості СРСР з багатоборства 
ГПО па призи «Комсомольской правды» чекали ще 
якоїсь вказівки з райкомів та міськкомів ЛКСМУ: 
проводити чи не проводити змагання? Тему строїш й 
були прогаяні.

А сгатп значківцем комплексу ГПО. бути сильним," 
спритним — твій статутний обов’язок, комсомольцю! редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Виходь на старт! м



4 епюр. „МОЛОДИМ КОМУНАР»* 13 червня 19Ї4 року '—

чєтвЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Шахова 
школа». (М). 10.00 — Кольо
рове телебачення. «Як ми шу
кали Тишку». Телевізійний 
художній фільм. (М). 11.00 — 
«На будовах п’ятирічки». 
(М). 16.00 — Кольорове теле
бачення. «Ва.ідайські ескі
зи». Телевізійний докумен
тальний фільм. (М). 16.25 — 
Для школярів. «ПіонерськиЗ 
концерт». (ЛІ). 16.55 — Зу
стріч виборців Ленінград
ського виборчого округу 
м. Москви з кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР 
тов. М. В. Підюрннм. (М). 
19.15 — Концерт класичної му
зики. (М). 19.45 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Причал». 
11 серія. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 21.45 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат світу з футболу. Збірна 
Бразілії — збірна Югославії. 
<ФРН). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Шахова 
школа». (М). 10.00 — Кольо-

пягижэдя 1

рове телебачення. «Як мн шу
кали Тишку». Телевізійний 
художній фільм. (М). 11.09 — 
«На будовах п'ятирічки». (М).
16.55 — Кольорове телебачен
ня. Зустріч виборців Ленін
градського виборчою округу 
м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
СРСР тон. М. В. Підторннм. 
(М). 19.15 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «У світі му
зики». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.45 — 
Художній фільм «Дівоча 
клятва». (К). 23.05 — Вечірні 
новини. (К).

14__
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.65 — 

Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для ді
тей. Вірші Агнії Варто. (М). 
10Л5 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний художній 
фільм. (М). 11.05 — Новини. 
(К). 11.20 — Зустріч виборців 
Бауманського виборчого окру
гу м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
СРСР топ. Л. І. Брежнєвим. 
(М). 12.20 — «У світі музи
ки». (К). 15.55 — Кольорове 
телебачення. Програма доку
ментальних фільмів. (М). 10.25 
— «День за днем». (Кірово
град). 16.40 — Телефільм. (Кі
ровоград). 16.45 — «До Дня 
медпрацівника». (Кіровоград).
16.55 — Зустріч виборців Бау
манського виборчою округу 
м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
СРСР гов. Л. І. Брежнєвим. 
(М). В перерві — для школя
рів — концерт. (М). 21.00 — 

Програма «Час». (М). Репор
таж про іустріч виборців Бау
манського виборчою окруїу 
м. Москви з кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР 
топ. Л. 1. Брежнєвим. (М).
22.30 — Д. Кабалевськнй. НІ 
концерт для фортепіано з ор
кестром. (ЛІ). 22.50 — Спор- 
інвна програма. (ЛІ). 23.20 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 - 
Новини. (К). 11.20 — Зустріч
з акторами Ленінградського 
драмтеатру ім. Пушкіна. (К). 
12.20 — «У світі музики». (К).
15.55 — «Мн — інтернаціона
лісти». (К). 16.25 — Концерт 
радянської пісні. (К). 16.55 — 
Кольорове телебачення. Зу
стріч виборців Бауманського 
виборчого округу м. Москви 
з кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР лов. Л. І. 
Брежнєвим. (ЛІ). 20.60 — До
кументальний фільм «Повю- 
рн мою долю». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Кольорове телебачен
ня. Програма «Час». (М). Ре
портаж про зустріч виборців 
Бауманського виборчого окру
гу м. Москви з кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
СРСР той. Л. І. Брежнєвим. 
(М). 22.30 — Кольорове теле
бачення. «Народні таланти». 
(К). 23.15 — Вечірні новини. 
(К).

суботи
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.29
— Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «Візерун
ки». (М). 10.00 — Концерт ор

кестру народної музики 
«Фольклор». (Кишинів). 10.30
— «Для пас, батьки». (51).
11.00 — Музична програма
«За листами глядачів». (М).
11.30 — Фільм-спскіакль. 
О. Твардовськнй. «Василь 
Тьоркін». (М). 13.20 - На V 
Міжнародному конкурсі ім. 
ГІ. 1. Чзйковського. (М). 14.10
— «Завтра — День медично
го працівника». (ЛІ). 14 40 — 
«На ваші замовлення». Кон
церт. (М). 15.10 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин*. 
(М). 16.10 — Кольорове
телебачення. «На арені цир
ку». (М). 17.05 — Кольорове 
телебачення. Інтербачення. 
Чемпіона і світу з акробати
ки. (М). 17.30 — Кольорове те
лебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Кубок 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Тбілісі) — «Динамо» (М). 
(Тбілісі). В перерві — «Зви
чайна біографія». Нарис про 
кандидата у депутати Вер
ховної Ради СРСР В. І. Геть
манця. (Кіровоград). 19.45 — 
Кольорове телебачення. «Діти 
Країни Рад». Телевізійний 
документальний фільм «Твір у 
3-му «В». (М). 20.23 — П. І. 
Чанковськнй. Концерт для 
скрипки з оркестром. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з футбо
лу. Збірна Польщі — збірна 
Аргентіии. (ФРН). 23.00 — Ко
льорове телебачення. «Тан
цювальний зал». (М). 23.30 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Тележурнал «Прогрес». (Хар
ків). 10.30 — Маленький кон
церт. (К). (0.50 — Для школя
рів. «Вулиця вимагає дисцип
ліни». (К). 11.30 — Кінокоме-

дія «Ні І так». (К). 12.40 - 
«Галерей Айвазовського», 
(Сімферополь). 13.00 — «Ек
ран молодих». (Кіровоград па 
Республіканське телебачен
ня). 13.30 — Завтра — день 
виборів до Верховної Ради 
СРСР. (К). 13.40 — «Вітчизна 
моя неозора». (К). 14.10 —
«Ритми літнього дня». Кон
церт. (Львів). 15.25 — «Орбі
та дружби». (Одеса). 15.55 — 
Грав оркестр народних інст
рументів. (К). 16.30 — «Екран 
передового досвіду». (К). 17.00 
— Чвертьфінал кубка СРСР з 
футболу. «Дніпро» — «Дина
мо» (К). (Дніпропетровськ).
18.45 — «Вас вітають». До
Дня медичного працівника. 
(К). 19.15 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — Театральна 
вистава. (К). 20.15 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Продовження театральної ви
стави. (К). 22.45 — Вечірні
повніш. (К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. «11а 
зарядку, ставай!» (ЛІ). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро- 
нс телебачення. Для школя
рів. «Будильник». (ЛІ). 10.00 — 
«Служу Радянському Союзу!» 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Музичний кіоск». 
(М). 11.30 — Новини. (М).
11.40 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Творчість 
юних». (М). 12.30 — Кольоро
ве телебачення. «Сільська го
дина». (М). 13.30 — Концерт. 
(Кіровоград). 14.00 — «З тур
ботою про людину». Виступ 
міністра охорони здоров’я 

УРСР В. J1. Братуся. (KJ.
14.30 — Концертний зал 
«Дружба». (Львів). 15.40 -4 
Новини. Спецвипуск. (К)'і
15.45 — Кольорове телебачен
ня. Інтербачення. Чемпіонат 
світу з акробатики. (М). 16.05
— Міжнародна напорам«*-...
(ЛІ). 16.30 — Кольорове телб- 
бачення. Концерт з творів ра
дянських композиторів. (МУ, 
17.00 — Телевізійний доку
ментальний фільм «Твоя пра
ця, твоя висота». (М). 18.00 —‘ 
Попиті. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Лускан- 
чик». Мультфільм. (М). 18.40
— Кольорове телебачення. 
«Клуб кіііоподорожен». (MJ1 
19.40 — «Запрошує концертна 
студія в Останкіно». (A4). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Кінопанорама». (М)< 
23.00 — Спортивна програма, 
(М). 23.20 — Повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. Спецвипуск. (КУ< 
10.05 — Документальний те
лефільм «Історія однієї сі
м’ї». (К). 11.00 — Репортаж з 
виборчої дільниці. (К). І1.2<3
— Для дітей. «Сонечко». (К). 
12.00 — Для дітей. Худояїній 
фільм «Ох, вже ця Настя!» 
(К). 13.30 — Художній фільм 
«Червоні вітрила». (51). 14.55
— Новини. (М). 15.05 — Ко
льорове телебачення. Концерт 
державного Красноярського 
ансамблю танцю Сибіру. (М).
15.45 — О. Арбузов. «Місто на 
зорі». Тслсвнстава. (К>. 18.00
— Циркова програма.
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Концерт. (КУ.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(51). 21.30 — Художній фільм 
«Морс нашої надії». (К). 22.55
— Вечірні повніш. (К).

вчитис
Капітанівське професійно-технічне училище № 10

ОГОЛОШУ« ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для цукрової промисловості за та
кими спеціальностями: апаратник вар
кії цукру — слюсар; цептрифугувальник 
— слюсар; сатуратнпк — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів — штукатур-ма
ляр; випарник — муляр; бригадир вап- 
пяпо-іг.іпалювальпої печі — муляр; пабп- 
рач дифузійних ножів — електрозвар
ник; оператор дифузії — електрозвар
ник: електромонтер; слюсар коптрольпо- 
вимірювальн.іх приладів і автоматики; 
иабирач дифузійних ножів — токар по 
металу; оператор дифузії — токар по 
металу; цептрифугувальник — столяр; 
апаратник варіння цукру — тесляр.

Учні, які закінчать училище, будуть 
направлені працювати па цукрові за
води.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років, які закінчили 
8, 9, 10 класів, без вступних екзаменів, 
за конкурсом по оцінках, які вказані в 
документах про освіт'; в групу електро
газозварників та електромонтерів — 
приймаються віком від 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовно 
триразовим харчуванням, одягом, взут

тям, комплектом постільної біливші і 
одержують третину заробітку в період 
практики.

Гуртожитком в першу чергу забезпе
чуються сироти і діти інвалідів Вітчиз
няної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
При вступі до училища слід подати заяву 

на ім’я директора, із зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат про освіту, 
паспорт чи свідоцтво про народження (якщо 
не виповнилось 16 років), характеристику зі 
школи або місця роботи, довідку про стан здо
ров'я (форма № 286), довідку з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, автобіо
графію і шість фотокарток розміром 3x4 сан
тиметри.

Всі вступники проходять співбесіду з 
членами приймальної комісії, приїзд па 
яку в строки, зазначені у виклику, чи 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня.
Початок навчання — І вересня 1974 

року.
Адреса училища: селище Капітанівка, 

Новомиргородського району. Кірово
градської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ВСІ КЛАСИ.
До заяви на ім’я директора необхідно подати: свідоцтво про народження (в ори

гіналі), особову справу із школи, медичні довідки, довідки пре склад сім’ї, заробіт
ну плату батьків, пенсію, аліменти.

Адреса школи-інтернату № 2: м. Кіровоград, вуп. Короленка, 4. Телефон 2-42-55 
ДИРЕКЦІЯ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА 
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ 
ім. АДМІРАЛА 
Є. О. МАКАРОВА

Оголошує прийом
НА 1974-1975 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:

кораблебудівний, маши
нобудівний, електрооб
ладнання суден за спеці
альностями:

суднобудування та суд
норемонт, обладнання і 
технологія зварювального 
виробництва, економіка і 
організація машинобудів
ної промисловості (спе
ціалізація — суднобудів
на промисловість), судно
ві машини і механізми, 
суднові силові установки, 
двигуни внутрішнього зго
ряння, турбобудування, 
електоообладнання суден.

Прийом заяв з 20 червня до 
ЗІ липня.

Вступні екзамени — з 1 до 
20 серпня. Студенти забезпе
чуються стипендією у ВІДПО
ВІДНОСТІ з існуючим положен
ням. Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Заяви з документами, відпо
відно до правил прийому, 
надсилати па адресу:

УРСР, 327000, м. Мико
лаїв, проспект Леніна, З, 
телефон 4-01-20.

РЕКТОРАТ.

Дніпрорудненсьний гірничий технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік па спеціальності:

підземна розробка рудних і не
рудних родовищ: гірнича електро
механіка; будівництво гірничих під
приємств; технічна експлуатація бу
дників; промислове і громадське 
будівництво.

До технікуму приймаються юна
ки па базі 8-й і 10-п класів.

Вступні екзамени провадяться па 
загальних підставах. Всі учні забез
печуються впорядкованим гурто
житком і стипендією.

Адреса технікуму: Запорізька об
ласть, м. Дніпрорудне, гірничий 
технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони
Газета виходить' 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Киропоградского обкома 

ЛКСЛІУ, г. Кировоград.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

для підготовки кваліфікованих робітників за спеці
альностями: муляр-монтажшік конструкцій, маляр, 
столяр, муляр, маляр-штукатур, об.чнцювальник- 
плнтковик.

До училища приймаються юнаки віком 15—17 ро
ків та дівчата до 20 років, які закінчили 8—10 кла- 
сів, а також звільнені в запас з лав Радянської Ар- 
мії.

В училищі молодь має можливість одержати одно
часно спеціальність і середню освіту.

Учні, які протягом трьох років навчання па базі 
восьмирічки набуватимуть спеціальність маляра- 
моптажпика конструкцій, маляра та столяра, після 
закінчення за нам фахом училища одержать диплом 
про присвоєння спеціальності і про середню освіту.

Училище проводить також набір учнів па базі 8, 
9, 10 класів на спеціальності з строком навчання: кїа- 
ляр-штукатур та столяр-тесляр — 2 роки, муляр, об- 
лнцювлльпик-плнтковик та маляр — 1 рік.

Всі учні, незалежно від строку навчання, перебу
вають па державному забезпеченні (триразове хар
чування, обмундирування та гуртожиток).

Під час виробничого навчання учні одержують 
грошову винагороду в розмірі <33 проценти віл суми 
ваптості виконаної роботи.

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

Для вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про 
освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживання з зазначенням складу . 
сім’ї, характеристику зі школи, п’ять фотокарток 
розміром 3X4 см, медичну довідку по формі № 286.

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

ласті, вул.’Першотравмева, 12.
ДИРЕКЦІЯ, у

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
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.

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

полії рафії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Типаж 5976(1.MB. юпло

Професійно-технічне училище 
при Кіровоградському м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1974—1975 навчальний рік
Училище готує робітників для м’ясної лромисло- 

\'ості. Строк навчання — одні) рік.
Приймаються юнаки віком від 17 з половиною ро

ків і старші, та дівчата віком від 16 з половиною ро
ків з освітою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 18 карбо
ванців та квартирними (3 крб.) па місяць, триразо
вим безкоштовним харчуванням, спецодягом та фор
меним одягом.

Гуртожитком училище не забезпечує, а розмішує 
учнів на приватних квартирах.

При училищі працює вечірня школа.
Вступники повніші подати заяву на Ім’я директора, автоЛ 

біографію, документ про освіту та народження, допідку про’ 
стан здоров’я, б фотокарток (3x4), довідку з місця прожи
вания. характеристику. Прийом документів з 1-го червня до 
25-го серпня 1974 року.

Адреса училища: місто Кіровоград, Обознївськс 
шосе, м’ясокомбінат. їхати автобусом № 10

ДИРЕКЦІЯ.
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