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ТРИВАЛИЙ КОСМІЧНИЙ ПОЛІТ
ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО!

19 червня 1970 року о 14 годині 
59 хвилин московського часу після 
виконання програми тривалого 
польоту по навколоземній орбіті 
космічний корабель «Союз-9» 
приземлився в заданому районі 
території Радянського Союзу за 
75 кілометрів на захід від міста 
Караганди.

Космонавти товариші . Ніколасв 
Андріян Григорович і Севастьянов 
Віталій Ізанович після приземлен
ня почувають себе добре.

Для здійснення спуску на землю 
в розрахунковий час були прове
дені орієнтація корабля і вклю
чення гальмової рушійної уста
новки.

По закінченні роботи рушійної 
установки відбулось розділення 
відсіків корабля, і спускний апарат 
з екіпажем вийшов на траєкторію 
польоту до Землі. Політ спускного 
апарата відбувався по траєкторії 
керованого спуску з використан
ням аеродинамічної якості. Після 
гальмування в атмосфері було 
введено в дію парашутну систему. 
Двигуни м'якої посадки забезпе
чили плавне приземлення спуск
ного апарата.

На місці приземлення космо
навтів А. Г. Ніколаєва і В. І. Се
вастьянова тепло зустріли пред
ставники групи розшуку, спортив

ні комісари, друзі і журналісти.
Проведене на місці зустрічі 

оперативне медичне обслідування 
екіпажу показало, що космонавти 
добре перенесли тривалий косміч
ний політ.

Тривалий орбітальний політ кос
мічного корабля «Союз-9» завер
шено.

Екіпаж у складі Героя Радян« 
ського Союзу, льотчика-космонав- 
та СРСР, полковника Ніколаєва 
А. Г. і кандидата технічних наук 
Севастьянова В. І. повністю вико
нав намічену програму науково- 
технічних і медико-біологічних до
сліджень.

ма екіпажу
КОРАБЛЯ 
„СОЮЗ-9“ 
НА МІСЦІ 
ПРИЗЕМЛЕННЯ

уз Центральному Комітето- 
ві КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Раді Мі
ністрів СРСР.

Доповідаємо, що сьо
годні, 19 червня 1970 року, 
після повного виконання 
програми космічний кора
бель «Союз-9» зробив по
садку в заданому районі 
Радянського Союзу. Екі
паж космічного корабля 
«Союз-9» перебував в ор
бітальному польоті навко
ло Землі 18 діб.

За час польоту виконано 
складну програму науко
во-технічних експеримен
тів, проведено комплекс 
медико - біологічних до
сліджень, випробувано но
ву апаратуру і агрегати в 
тривалому космічному по
льоті. Всі системи корабля 
працювали нормально.

Палко дякуємо ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Радянському уря- 
дові за виявлене нам ве
лике довір’я по здійснен
ню тривалого польоту.

Почуваємо себе добре, 
готові до виконання нових 
Завдань.

Командир корабля 
«Союз-9», полковник 

А. Г. НІКОЛАЄВ.
Бортінженер кораб
ля «Союз-9», кан

дидат технічних наук 
В. І. СЕВАСТЬЯНОВ.

ВЧЕНИМ, КОНСТРУКТОРАМ, ІНЖЕНЕРАМ, ТЕХНІКАМ І РОБІТНИКАМ, ВСІМ КОЛЕКТИВАМ І ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ПІД
ГОТОВЦІ И УСПІШНОМУ ЗДІЙСНЕННІ ТРИВАЛОГО ПОЛЬОТУ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯ «СОЮЗ-9»,

радянсь ким

НІКОЛАЄВ

і СЕВАСТЬЯ

космонавтам

У Андріяну

НОВУ Вітал

товаришам

Г ригоровичу, 

ієві Івановичу

Дорогі товариші!
Нинішній ювілейний, ленінський рік ознаменувався новим знач

ним досягненням радянської космонавтики. Успішно завершено ві- 
сімнадцятидобовий орбітальний політ космічного корабля «Союз-9». 
Відважні радянські космонавти товариші Ніколаєв А. Г. і Севастья- 
нов В. І. здійснили найдовший політ у космосі і виконали великий 
обсяг науково-технічних досліджень та експериментів. В ході польо
ту апаратура і системи космічного корабля працювали надійно, що 
забезпечило бездоганне здійснення всього польотного завдання.

Зроблено новий важливий крок у космонавтиці, який знаменує 
собою початок тривалих пілотованих польотів у космічному просто
рі. Одержані в ході досліджень цінні медико-біологічні дані про 
вплив на організм і працездатність людини, факторів багатоденного 
космічного польоту, тривала і всебічна перевірка технічних систем 
корабля і наземних засобів забезпечення, здійснення широкої про
грами наукових і народно-господарських досліджень і спостережень

дають потрібний практичний матеріал, який буде покладено в ос
нову майбутніх космічних польотів, наблизять час створення постій
но діючих орбітальних станцій.

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, 
Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР сердечно по
здоровляють вас, дорогі товариші Андріян Григорович Ніколаєв і 
Віталій Іванович Севастьянов, з виконанням важкого і відповідаль
ного завдання й успішним завершенням космічного польоту.

Поздоровляємо всіх учених, конструкторів, інженерів, техніків і 
робітників, всі колективи та організації, які брали участь у підготовці, 
запуску й успішному здійсненні тривалого орбітального польоту 
пілотованого корабля «Союз-9».

Бажаємо вам, дорогі товариші дальших успіхів у вашій чудовій ро
боті. Хай ці успіхи принесуть нову славу нашій великій соціалістич
ній Батьківщині і послужать благородній справі вивчення і освоєння 
людиною Всесвіту.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР

К О С М О II А В Т А М СРСР
А. Г. Ніколаеву і В. I. Севастьянову

Політ корабля «Союз-9» — ве
лике досягнення радянської нау
ки і техніки, результат праці ко
лективів радянських вчених, інже
нерів, робітників і техніків — став 
новою віхою в освоєнні космічно
го простору. Це новий видатний 
крок вперед у розвитку орбіталь
них польотів і застосуванні піло
тованих космічних кораблів для 
розв’язання практичних завдань 
науки і народного господарства.

З поверненням вас, герої кос- 
мосуі

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ . 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ.

Від імені Ленінського комсомо
лу сердечно поздоровляємо вас, 
дорогі друзі, з успішним закінчен
ням видатного космічного експе
рименту. Ми захоплені вашим 
безприкладним подвигом, проя
вом високої самовідданості і осо
бистої мужності. Ми горді тим, що 
цей подвиг здійснили вихованці 
комсомолу, що командиром ко
рабля, який зробив найтривалішу 
космічну подорож, був делегат 
XVI з'їзду ВЛКСМ.

СУБОТА. Дванадцята година дня. 
В сквері селища Димнтрово 

Олександрійського району сонце 
опромінює прапори, що розгортають 
гордо багряні крила.

Місце біля мікрофона займає го- 
лова Днмитрівської селищної Ради 
О. П. Євтушснко. Він відкриває мі
тинг, присвячений відкриттю па
м’ятника славному сину болгар
ського народу Георгію Димнтрову.

друзів, що прибули на 
пам'ятника звертається 

міськкому партії І. А.

Потім з словом-вітанням до бол-
.......... ..... лпутіп шо прибули нагорських 

відкриття 
секретар 
Шевченко,

Про багаторічну дружбу добруд- 
жанців і кіровоградціп говорив на 
мітингу керівник болгарської деле
гації, завідуючий організаційним 
відділом Толбухінського окружного 
комітету БКП Іван Дсмірєн,

— Лін гордимось, що наше сели
те носить ім’я вождя болгарсько
го народу Георгія Днмитрова, — 
сказап у своєму виступі машиніст

Димитров у Димитровому
РЕПОРТАЖ ПРО ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА Г. ДИМИТРОВУ

слектровола Головківського вугіль
ного розрізу О. Н, Мануйлов.

Про дружбу днмитровськнх піо
нерів з юними болгарами схвильо
вано розповіла дев'ятикласниця Ла
риса Дозіна.

І ось І. А. Шевченко розрізає чер
вону стрічку. Білою хмариною опус, 
кається додолу покривало. Звучать 
гімни Радянського Союзу І Болгар
ської Народної Республіки.

Високе чисте чоло. Широко від
криті очі. Вольове підборіддя і міц
но стиснуті уста. Це — Георгій Ди
митров. Ного горде погруддя иід-

тепер вічно стоятиме в цьому скве
рі — улюбленому місці відпочинку 
гірників.

Квіти. їх несуть літні шахтарі, 
представники різних організацій, 
комсомольці і піонери. Підніжжя 
пам’ятника охоплює райдужне по
лум’я пелюстків.

В. ГОНЧАРЕНКО.

На фото: пам'ятник Г. Димнтрову 
в селищі Димнтрово Олександрій
ського району.

Фото В. КОВПАКА.
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ВЇИЩИМ органом первинної комсо- 
мольської організації є збори. Цо 

— найширше зібрання членів Спілки, 
школа виховання. Тут молода людина 
бере участь у вирішенні найрізнобічні- 
ших проблем і питань, вчиться практич
ності, громадянства. Збори є дійовим 
засобом мобілізації комсомольців і 
молоді на успішне виконання рішень 
партії і уряду, залучення кожного чле
на ВЛКСМ до активного громадського 
життя.

Підраховано, що за 14 років перебу
вання в комсомолі кожний член її Спіл
ки перебуває на зборах близько 300 
годин. Ноявка комсомольців на збори 
без поважних причин розглядається як 
серйозне порушення комсомольської 
дисципліни, ігнорування одного із го
ловних обов’язків члена ВЛКСМ. Стату
том ВЛКСМ передбачено, що в первин
них організаціях комсомольські збори 
проводяться не рідше одного разу а 
місяць. В комсомольських організаціях 
підприємств, будов, учбових закладів, 
що нараховують більше 300 членів 
ВЛКСМ, а в колгоспах і радгоспах — 
більше як 100 комсомольців, загальні 
збори скликаються в строк, встановле
ний комітетом комсомолу, але не рідше 
одного разу в 3 місяці.

II
О ОРЯДОК денний зборів, як правило, 

обговорюється на засіданні коміте
ту комсомолу. Комітет комсомолу зо
бов’язаний виносити на обговорення 
всі основні питання комсомольського 
життя. Вони мають бути актуальними і 
цілеспрямованими, повністю розкрива
ти діяльність комсомольської організа
ції, відповідати завданням, що стоять 
перед виробництвом або навчанням, 
конкретно відгукуватись на важливі по
дії в житті партії, народу, комсомолу, 
глибоко відчувати інтереси і запити мо
лоді.

В первинних комсомольських організаціях 
промислових підприємств увага комсомольців 
і молоді націлюється на питання боротьби за 
технічний прогрес, естетику виробництва, еко
номії матеріальних ресурсів.

В центрі уваги сільської комсомоли стоять 
питання участі молоді у впрошуванні високих 
урожаїв сільськогосподарських культур, підви
щення продуктивності громадського тваринни
цтва, механізаторського всеобучу, механіза
ції виробничих процесів, зростання професій
ної майстерності.

ОРГАН
КОЛЕКТИВНОГО
РІШЕННЯЧщчР1

На обговорення зборів часто виносяться зві
ти членів комітету комсомолу, штабів «Ком
сомольського прожектора», різних громад
ських комісій, а також рядових членів 
ВЛКСМ — про їх громадську та виробничу 
діяльність, загальноосвітнє і політичне на
вчання молоді, дотримання норм комсомоль
ського життя і вимог Статуту ВЛКСМ.

III

Обговоренню кожного питання на 
зборах повинно передувати глибоке

і всебічне їх вивчення, узагальнення 
досягнутого успіху, критичний аналіз на
явних недоліків, прийняття конкретних 
заходів по дальшому поліпшенню ком
сомольської роботи. На кожних комсо
мольських зборах необхідно створити 
умови для вільного обміну думками, 
критики і самокритики. Через комсо
мольських активістів, стінну пресу необ
хідно забезпечити широку гласність пи
тань і документів, що виносяться на 
розгляд комсомольських зборів, своє
часно сповістити молодь про місце і 
час їх проведення. Слід добитись того, 
щоб усі члени ВЛКСМ мали можливість 
добре підготуватись і з найбільшою ко
ристю брати участь в зборах.

Готувати збори — це значить ради
тись з молоддю, побувати в гущі ви

робництва, там, де працює молодь, на
вчається, проводить своє дозвілля.

Знайти зручне приміщення, вибрати день і 
час, коли найбільша кількість комсомольців 
зможе взяти участь в зборах, організувати 
підміну зайнятих па роботі, своєчасно оповіс
тити всіх — про все цс слід потурбуватись 
завчасно.

На зборах треба більше практикувати вне
сення прапорів організацій, виконання рево
люційних і комсомольських пісень, прослухо- 

вування запису промов В. І. Ле
ніна. урочисте вручення квитків, 
комсомольських путівок, перших 
доручень, похвальних листків і 
почесних грамот.

В окремих випадках збори з 
біжучих питань, комсомольсько
го життя, у відповідь на хви
люючі політичні події слід про
водити в формі політичних мі
тингів, безпосередньо п цехах, 
на будівельних майданчиках, бі
ля пам’ятників героям або в 
історично-революційних місцях.

IV
Підготовка доповіді — велика, кро- 

пітка робота. Доповідь буває суха і не- 
ціказа, коли готує її одна людина. Чле
ни комітету — досвідчені товариші, 
здатні підказати доповідачеві нові дум
ки, цінну пропозицію, наштовхнути на 
важливі висновки.

Обговорення доповіді можна назвати про
довженням її. Тут все залежить від того, як 
поставлено питання, чи зрозуміли його комсо
мольці, чи були ознайомлені заздалегідь^ 
внесеними пропозиціями. Немає нічого прик
рого в тому, що секретар чи член комітету по
радить комсомольцю виступити, зорієнтує йо
го в проблемах, які виникли, виходячи з по
рядку денного зборів. Потрібно лише при 
цьому не нав’язувати своєї точки зору, осо
бисту оцінку, не сковувати Ініціативи това
ришів.

V
Секретар комітету комсомолу, від

криваючи збори, повинен інформувати 
комсомольців не тільки про кількість, 
присутніх і відсутніх та причину їх неяв
ки, але й про те, скільки чоловік і хто 
саме став на комсомольський облік, ко
го прийняли в комсомол.

Кому довірити вести збори — справа 
самих комсомольців. Важливо, щоб яко
мога більша кількість їх оволоділа на
вичками керівництва громадськими 
справами.

Важливим моментом є прийняття рі
шення. Адже від нього залежатиме ді
яльність комсомольської організації в 
майбутньому. Зрозуміло, що хорошу 
постанову важко сформулювати по ходу 
зборів. Тому і буде правильним, якщо 
проект постанови готується Перед збо
рами, якщо до його складання залучає
ться широке коло активу.

Постанова повинна бути конкретною, чіткою, 
не переповненою загальними фразами. Обрана 
на зборах комісія по підготовці проекту по
станови доповідає загальним зборам проект 
постанови, який після обговорення, внесення 
поправок і доповнень приймається в цілому.

На зборах комсомольсько-молодіжної брига
ди цеху № 1 Кіровоградської взуттєвої фабри
ки бригадир Лариса Подковська внесла про
позицію за 100 ударних днів Леніпської вахти 
зекономити 60 тисяч квадратних дециметрів 
шкіряних товарів і 22 квітня відпрацювати на 
зекономленій сировині, зароблені гроші пере
рахувати у фонд миру. Комсомольське бюро 
цеху .4 І, комітет комсомолу фабрики своє
часно підтримали ініціативу бригади.

Цікаво пройшли тематичні збори «Ти 
на подвиг кличеш, комсомольський кви
ток» в Бобринецькій середній школі. 
Заздалегідь були виготовлені мандати, 
червоні гвоздики прикрашали груди 
комсомольців. Перед зборами комсо
мольці поклали корзину з квітами до 
пам’ятника В. І. Леніну.

Зал прикрашено плакатами, на яких відо
бражено етапи героїчного шляху комсомолу.

Закінчились збори піснею «Молода 
гвардія».

Подібних прикладів можна навести 
чимало. Проге висновок з них один: 
коли збори готуються заздалегідь, ре
тельно, то й користі вони принесуть ба
гато.

В. ПАНАСІОК, 
інструктор обкому комсомолу.

ПІВНІЧНО-СХІДНИИ 
край сонячної Бол
гарії — Толбухінський 

округ, де проживає 240 
тисяч чоловік. Від об
рію до обрію простяг
нувся він площею близь
ко 47 тисяч кілометрів.

Я не хочу із плину ми
нувшини піднімати тяж
кі спомини мого народу 
про цей кран відомий, як

Слово
про 
Добруджу

ГОЛОС БОЛГАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

край мук і страждань. Ці 
спогади важким камін
ням лягли на дио віко
вічної пам’яті і їх по
крила нова світла течія 
щасливого сьогодення.

Сьогодні молоді .меха
нізатори, техніки, нау
кові працівники із науко
во-дослідного Інституту 
по пшениці і соняшнику 
взяли курс на індустріа
лізацію і хімізацію ви
робництва. Толбухіп- 
ський округ зайняв пер
ше місце по урожайності 
пшениці в країні і в усьо
му світі. Назву такі крас
номовні цифри: ми зібра
ли по 4636 кілограмів 
пшениці, 4575 кілограмів

кукурудзи, 2240 кілогра
мів соняшнику з гектара 
в тому краю, де чверть 
століття тому над спраг
лою землею сумовито по
гойдувались засохлі, спа
лені сонцем тоненькі ко
лоски.

Округ був нагородже
ний найвищою урядовою 
нагородою — орд єно м 
Георгія Димитрова. Тол
бухінський округ став 
першим і єдиним в Бол
гарії округом -— ордено
носцем.

На цьому шматку зем
лі колись загорілась пер
ша іскра болгаро-росій- 
ської і болгаро-радян- 
ської дружби, яка згодом 
перетворилася в яскраве 
полум’я спільних думок і 
сподівань.

Дуже приємно те, що 
добруджанці і кірово- 
градці бат а т о р і ч п о ю 
дружбою підтримують це 
прекрасне вогнище в яко
му наші народи не тільки 
зближуються, а й гар
туються для подальших 
доріг і нових перемог 
соціалізму і комунізму.

І. ДЕМІРЄВ, 
завідуючий органі
заційним відділом 
Толбухінського ок
ружного комітету 
БКП.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ
«молодого 
КОМУНАРА».

„А міст і нині...“
Так пазнвалася кореспонден

ція, вміщена в № 56 «Молодо
го комунара» від 14 трапи» 
1970 року, в якій йшлося про 
те, що жителі с. Павлівни Ма- 
ловисківського району не мо
жуть користуватися автобуса
ми через незадовільний статі 
доріг та мосту в селі.

На ваше прохання роле іі- 
дуванням цієї справи зай
нявсь голова Мар’яяіг.ської 
сільської Ради депутатів тру
дящих В. Місценко. Він пові
домив: «Мар’янівськпй буря
корадгосп розпочав будівницт
во дороги з твердим покрит
тям та мосту в с. Павлівці 
їх будівництво буде закінчене 
до кінця нинішнього року».

ХОЧ ЛИСТ НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

Відкриття 
виставки з НРБ

Минулої п’ятниці біля кінотеатру 
«Комсомолець» надвечір’я напнуло про
зорий намет тиші. Сюди зібрались моло
ді і літні Кіровограді, щоб влаштувати 
приїзд давніх друзів із Толбухінського 
округу, що привезли в наше місто фото
виставку про життя і мальовничу приро
ду рідного краю.

З словом-вітанням до гостей зверну
лась секретар Кіровоградського обкому 
партії Н, П, Сухаревська. Ніна Павлівна 
наголосила на міцній дружбі двох брат
ніх народів.

З теплим словсм-відповіддю виступив 
керівник болгарської делегації, завідую
чий організаційним відділом Толбухін
ського окружного комітету БКП Іван Де-

мірєв. Після цього І. Демірєв перерізав 
червону стрічку і гостинно запросив від
відувачів виставки у фойє кінотеатру.

Сто шістдесят робіт фотовиставки — 
це фотофакти про звитяжні досягнення 
о промисловості, в сільському господар
стві, культурі, побуті і спорті добруд- 
жанців.

відвідувачами фо- 
секретарі обкому 
та Н, П, Сухарев-

Разом з першими 
товиставку оглянули 
партії С, І. Іваненко 
ська, заступник голови облвиконкому 
Д. С. Сиволап, завідуючий оргпартробо- 
ти обкому партії М, Т. Кондратенко, го
лова обласної ради профспілок Д. Т. 
Жмак, голова обласного відділення Това
риства радянсько-болгарської дружби 
О. К. Устинчик, завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому КП України 
О, К. Піскунов та інші.

В. ВАСИЛЕНКО.
На фото: автографи гостей першим відві-

дувачам.

Наступного року
»Дорога редакція! Зверну

тися до вас примусила нас 
така обставина. Через наш ху
тір Нопаківку Малочпсківсько- 
го району проходить високо
вольтна лінія, але електрич
ного освітлення у нас немає. 
Зверталися мн до голови кол

госпу імені 10-річчя Жовтня, 
але результатів поки що 
ніяких. Просимо, допоможіть 
нам.
Жителі хутора Новакізкн».

За поясненням, коли буде 
електрифіковано Нопаківку, 
мн звернулись до голови Ма- 
ловнсківського виконкому рай
ради депутаті з труд я щ и х 
В. Левицького. Ось що вігі 
нам повідомив: «Хутір Нова- 
ківка належить до колгоспу 
імені 10-річчя Жовтня Злин- 

ської сільської Ради. В даний 
період колгосп закінчує елек
трифікацію с. Злинки. Елек
трифікація хутора Нозаківки 
запланована і буде проводи
тись наступного 1971 року».

ЄНА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

НАСУЩНА ПОТРЕБА
Не так давно в Кіровоград

ському інституті сільськогос
подарського машинобудування 
була проведена VI студентсь
ка науково-технічна конферен
ція. На її засіданні було ви
несено L37 доповідей, в підго
товці яких взяло участь 213 
студентів.

Цифри ці, звичайно, солідні. 
Особливо, коли врахувати, що 
більшість цих робіт одержала 
високу оцінку оргкомітету кон
ференції. А 16 доповідей ре
комендовано на республікан

ський конкурс кращих студент
ських робіт. Серед них — «Ле
нінське визначення матерії та 
мого значення для розвитку 
сучасної фізики» (студент 
М. Ройзман, керівник І, Т. 
Шестаков), «В. І. Ленін про 
соціалістичну дисципліну пра
ці і сучасність» (на прикладі 
підприємств Кіровогр а д а ) 
(студент Л. Кравченко, керів
ник В. Я. Пихтів) та інші.

Напрошується питання: як 
добились майбутні машинобу
дівники такого результату?

Аналізуючи роботу студентів 
у кабінеті кафедри політеконо
мії і філософії, можна сказати, 
що на відміну від минулих 
років, більшість студентів дру- 
гнх-третіх курсів готуються до 

занять дуже серйозно. Вико
ристовуючи твори класиків 
марксизму-ленінізму, докумен
ти партії і уряду.

Цього ми досяглії завдяки 
поліпшенню методичної робо
ти кафедри гуртка «Молодого 
лектора», зміцненню навчаль
но-матеріальної бази кабінету.

Але поряд з цим не можна 
не відзначити неоціненне зна
чення Ленінського заліку. Під 
час його проведення студенти 
готували доповіді (реферати), 
вивчали самостійно і на семі
нарських заняттях ленінську 
теоретичну спадщину.

Тільки за перший семестр 
наш кабінет (при 24 робочих 
місцях) обслужив 1600 сту
дентів і викладачів. Вони ви

користали 6380 книг, з них — і 
4775 першоджерел. Регулярно | 
працюють у кабінеті студенти 
В. Скрипко, Л. Хмирова, 
О. Михалків, 1. Павленко, 
Є. Дорош, В. Бабенко та ін
ші. Вивчення історичних до
кументів партії стало для них 
насущною потребою.

А. ГАЙНУЛЛІН, 
завідуючий кабінетом по
літекономії і філософії Кі
ровоградського інституту 
сільськогоспод ар ського 
машинобудування.

На фото: студент 11 курсу 
Є. Дорош за вивченням мате
ріалів ЦК. КПРС.

Фото В. Кота.



Наблнжається до кін
ця другий етап огляду 
спортивної та оборонно 
масової роботи первин
них комсомольських ор
ганізацій. Юнаки та дів
чата нині складають ек
замен з фізичної та вій
ськово-технічної підго
товки. Більшість комсо
мольських організацій 
вже підготували рапор
ти про участь молоді в 
огляді.

Наприклад, протягом 
року в усіх низових ко
лективах Бобрмнецького 
району, значно поліпши
лась спортивна база 
Лише в колгоспі «Бать
ківщина» спортивного ін
вентаря закуплено на 

. 800 карбованців. Під час 
весняних суботників та 
недільників в кожному 
колгоспі побудовано во
лейбольні та баскетболь- 

? ні майданчики, тенісні 
корти, Найк-раще нала
годили справи в цьому 
напрямку комсомольці 

......__________
ки, Рощахівки. А моло
ді робітники автопарку, 
крім будівництва спор
тивних майданчиків, до
клали чимало зусиль, об
ладнуючи військовий ка
бінет, в якому нині нав
чаються допризовники.

За час проведення пер
шого етапу огляду в ко-

напрямку комсомольці 
Бобринця, Новоградків-

„”О»і однії ком у пар“
лективах фізкультури 
Підготовлено 82 інструк- 
тори ПО спорту, 90см. 
Дів, 37 інструкторів по 
туризму, 69 керівників 
різних спортивних сек
ти. і ось, нарешті, ек
замен. 5 тисяч юнаків 
та дівчат стали на ос
танні старти, відмінно 
виконують нормативи з 
б1ГУ на ЮО метрів,

госпів імені Чкалова, 
їмєні XX з’їзду КПРС, 
«Україна», «Жовтнева 
перемога», «Перше трав
ня», молодь радгоспу 
«Маріампільськнй».

Рапортують олекс андрійці:
3 10530 комсомольців

міста 9800 взяли участь у 
сиортнвних змаганнях, під
час яких юнаки та дівчата 
складали залік з фізичної 
підготовки. Всюди проведе-

ft ОБОРВП^нп123а,1!1Р,ОГЛЯД спортивної
' ОЬОІ ОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

ЕКЗАМЕНАТОРИ
НА СТАДІОНІ

стрільби, метання гра
нат, плавання, проявили 
максимум зусиль під час 
легкоатлетичного кросу.

А ось повідомлення з 
Петрового. Ще в трав
неві дні екзамен з фі
зичної підготовки скла
ли І!00 школярів та 315 
сільських комсомо тьців. 
120 юнаків на спеціаль
них 
опанували 
курсу 
кової 
краще 
юнаки

учбових пунктах 
знання м и 

початкової війсь- 
підготовки. Най- 

склали екзамен 
та дівчата кол-

но перевірку майстерності 
фізкультурників у стрілець
ких тирах, на легкоатлетич
них майданчиках, сотні ро
бітників міста взяли участь 
в лижних естафетах. А гру
па туристів електромеханіч
ного заводу в квітні—трав
ні провели комбінований 
похід в Крим, комсомольці 
тресту «Кіровоградвугле- 
буд» та педагогічного учи
лища з 8 по 10 травня були 
в поході по .місцях бойової 
слави Кіровоградщинн.

І ось останні результати 
проведення екзамену: 2348 
комсомольців уже склали 
нормативи комплексу ГЗБ.

Пожвавилась спортив
но-масова робота в До-

23 черішн 1970 року

лпнському районі. Тут 
реконструйовано 12 лег
коатлетичних секторів, 
27 стадіонів, 109 волей
больних та баскетболь
них майданчиків, підго
товлено 220 суддів, 232 
інструктори по туризму, 
25 громадських тренерів, 
створено 15 технічних 
гуртків, обладнано вій
ськовий кабінет. До за
нять на курсах цивіль
ної оборони залучено 
2853 членів Спілки. Ком
сомольські та фізкуль
турні активісти в червні 
прийняли екзамен з фі
зичної та військово-тех
нічної підготовки в 1349 
комсомольців та 112 чо
ловік неспілкової МОЛО
ДІ.

Останнє повідомлення 
з Свігловодська: з 5154 
юнаків та дівчат райо
ну 1377 склали екзамен 
з військово-технічної під
готовки, 530 виконали 
нормативи комплексів 
ГПО, БГПО та ГЗБ, 106 
стали спортсменами-роз- 
рядниками.

КОЛЕГИ І1ЕЛЕ 
ЧЕМПІОНИ СВІТУ

МЕХІКО, 21 червня. (Спец. кор. ТАРС). Футболісти 

Бразілії завоювали звання чемпіона світу, перемігши 

у фінальному матчі збірну Італії — 4:1 (1:1).

Третє місце-у футболістів ФРГ
МЕХІКО, 22 червня. 

(ТАРС). Матч за третє 
місце в чемпіонаті світу

з футбола між команда
ми ФРГ і Уругваю при
ніс перемогу збірній 
ФРГ з рахунком 1:0.

Територіальна 
нічия і... поразка

ОСЬ ЯК ГРАЄ «ЗІРКА» НА ВИЇЗДІ

Якби футбольні колективи нашої першої зони дру
гої групи класу «А» розігрували приз для команди, 
яка набере найбільше очок в «домашніх» матчах, 
гравці «Кривбасу» були б, мабуть, головними пре
тендентами на його завоювання.

Гірники добре себе почувають на своєму полі і 
дуже рідко, коли залишають його переможеними.

Така «негостинність» господарів, які до того ж за-
ЛЕГКА АТ Л ЕТ И К А г——-

Спортнвне 
легкоатлетів 
виступів на .. _
раїнн. На змаганнях „ _ . _
ську, наприклад, обласні рекорди по
новили Є. Шеховцев та К. Заславська. 
В Горліпці на зональній першості УРСР 
відзначився В. Попов, який встановив 
рекорд області з бігу на 200 метрів з 
бар’єрами. Четвертий результат серед 
дискоболів тут показав В. Гаращепко. 
Обидва спортсмени завоювали право 
виступати у, вересні у фіналі першості 
республіки. Обласні рекорди встанови
ли з бігу на дистанції 5 тисяч метрів 
Олексій Яцунок та з п’ятиборства Ка
терина Заславець. До речі, це був уже 
третій обласний рекорд талановитої 
спортсменки в цьому сезоні.

Ціла низка обласних рекордів та ви- 
*соких результатів, що передувала V об
ласній спартакіаді легкоатлетів, звіс
но, радувала. Та спортсменів і тренерів 
хвилювало вже давно наболіле питан
ня: як буде до цих відповідальних 
змагань підготовлено стадіон, чн мож
на і вдома показувати рекорди! хвили
ни. Принциповим також було питання 
про переможців у командному заліку. 
Адже на попередніх міжвідомчих зма
ганнях залікові очки своїй команді 
приносили спортсмени, які показували 
результати між другим та першим роз
рядами. Тепер же вимоги зросли; стало 
обов’язковим виконання норми першо
го розряду.

Перші залікові очки своїм командам 
принесли спринтери — авангардівець 
В. Гринь та В. Орленко («Буревісник») 
показали на стометрівці майже однако
вий час — 10,9 сек. І все ж чемпіоном 
став В. Орленко. Зате на другій сприн
терській дистанції — 200-метрівці пере
міг В. Гринь. Його час — 22.6 секунди.

Відмінно цього разу виступав кірово
градський авангардівець С. Сергенчук. 
Спочатку він здобув чемпіонський ти
тул на 800-метровій дистанції (1.57,0). а 
потім переміг і в забігу на 1500 метрів.

Бар’єристи авангардівець В. Попов та 
В. Шеховцев («Буревісник») і на цих 
змаганнях показали порівняно високі 
результати. Обидва спортсмени знахо
дяться зараз У відмінній спортивній 
формі. В. Попов був першим на ди
станції 400 метрів з бар ерами 1 дру
гим на дистанції 110 метрів. Він приніс 
^воїіі команді 12 важливих очок. Такий 
внесок зробив 1 Є. Шеховцев. Він був 
першим на дистанції 110 метрів з бар’є
рами та другим на дистанції 400 метрів 
з бар’єрами. _

Найуспішніше Є. Шеховцев пробіг 
200 метрів » бар’єрами (24,7 сек.). 
Це - новий рекорд області.

На змаганнях було встановлено ще 
один обласний рекорд, його автором 
став студент третього курсу факульте
ту фізвнховапия Кіровоградського пед
інституту Анатолій Хороленко, який

Літо для 
почалося 
стадіонах

кіровоградських 
серією вдалих 
різних міст Ук- 
у Дніпропстров- 1УСМПНЕТЬСЯ 

„КОРОЛЕВА“?
ПРО ЗАЛІКОВІ
ОЧКИ ТА РЕКОРДИ
кинув диск на 47,66 с. На жаль, це 
нижче норми першого розряду.

На підйомі зараз стрибуни у висоту: 
Петро Малічекко (200 см.), Петро Сте- 
цюк (200 см.) та Віталій Півень 
(195 см.).

У жінок слід відзначити лише три 
результати, які показали у стрибках в 
довжину Лариса Мікізіл’ь (5,63 м.), 
Ольга Голуб (5,56 м.) та результат 
днекоболки Жанни Богоявленської 
(46,65 м.).

На змаганнях було показано вісім
надцять першорозрядних результатів, 
встановлено два рекорди області (один 
рекорд області для юнаків та три ре
корди обласних рад товариств). На 
думку фахівців, до цих змагань спорт
смени підготувалися добре.

Нижче своїх можливостей виступали 
стайсрн, стрибуни в потрійному та 
довжину. Явно незадовільно пока
зали себе на всіх бігових дистанціях 
жінки. Тут — жодного залікового ре
зультату. Чекає на краще підготовка 
спортсменок, які змагалися в секторах 
по штовханню ядра та стрибках у ви
соту.

За перемогу у командному заліку бо
ролися в основному спортсмени «Аван
гарду» та «Буревісника». І якщо чо
ловічими складами команди виступали 
як рівні, то принесені жінками 12 очок, 
вивели «Авангард» у лідери, У пере
можців 55 очок, у «Буревісника» — 44, 
у облвно — 11. А ось проти написів 
«Спартак» та еКолос» у заліковій таб
лиці стоять нулі. Спортсмени цих това
риств не показали залікових результа
тів. Над цим слід подумати тренерам 
П. 1. Федорченку та О. 1. Гітгі,

Адже в наших легкоатлетів в певні 
успіхи. Але час рівнятись і на кращих 
спортсменів республіки, А серед них 
наших земляків майже немає.

І останнє, знову розмова про незадо
вільну підготовку стадіону СК «Зір
ка» до таких відповідальних змагань. 
Бігова доріжка в якому стані була два 
місяці тому, в такому ж і лишилася. 
Час вже нашим спортсменам мати 
свою гумово-бітумну доріжку. На ми
нулих змаганнях не закінчили своєї 
програми десятиборці, бо була непід- 
готовлена яма для стрибків з жерди
ною, не було паралоновнх матів. Цього

разу становище не змінилось. Сектор 
для метання списа був розмічений 
всього на 58 метрів. /X норматив пер
шого розряду — 68. Чн ж можуть за 
таких умов наші списометальникн пока
зувати високі результати? Скаржаться 
легкоатлети і на те, що в душових під 
час змагань ще жодного разу не було 
гарячої води. Гаряча вода є тільки для 
футболістів.

Про ці недоліки говорилося І писало
ся вже не раз. Та чомусь керівники 
стадіону СК «Зірка», обласної ради 
ДСТ «Авангард» таке положення ви
правити не хочуть.

А пора б уже до своїх обов язків 
відноситись серйозно.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».
На фото: чемпіон області з ме

тання диска А. ХОРОЛЕНКО.
В забігу на 800 метрів лідирує 

Л. РУЧКА.
Фото АВТОРА,

ж ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА. 24 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 11.00 — Теле
вісті. (К). И.Ю — Населенню 
про цивільну оборону. (К). 
11.55 — Кінофестиваль «Пар
тія — наш рульовий». Худож
ній фільм «Бунтівна застава». 
(К). 10.35 — Республіканська
фізико - математична школа. 
(К). 17.05 - Новини. (М). 17.15 
— «Твій товариш». (Чернівці). 
17.40 — Телсвісті. (К). 18.00 — 
Для школярів. «Піонерське ЛІ
ТО». (К). 18.50 — «Радяться
кооператори України». (К). 
19.00 — А. П, Чехов — «Три 
роки». Прем’єра телеспектак
лю. (Ленінград). 20.40 —- Про
грама «Час». (М). 21.10 —
О. Арбузов — «Іркутська Істо
рія». Спектакль Брянського 
драматичного театру. (Кірово
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.10 — 
Концерт. (М). 21.30 — «Прово
ди білих ночей». (М). Прем’є
ра телефільму, 23.00 — «Це го
лос трембіти». Концерт-иарис 
про заслужену хорову капелу 
УРСР. (Львів). 23.30 - Теле- 
вісті. (К).

ЧЕТВЕР, 25 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10. 45 — Ко; 
льорове телебачення. «Дерсу 
Узяла», Художній фільм. (М). 
12.20 — Кольорове телебачен-

раз на підйомі, ставила перед «Зіркою» додаткові 
труднощі. Тим більше, що результати нашої коман
ди на виїзді ще не задовольняють її, так само, як і 
кіровоградських шанувальників футбола.

Ні, я не помилився. Саме результат, а не гра. На 
прикладі зустрічі з «Кривбасом» можна було пере
конатися, що «наші», якщо і поступаються в гостях 
своїм суперникам, то не настільки, щоб програвати 
з рахунком 1:4 чи 0:2. Втім, про все по порядку.

На криворізькому стадіоні «Металург» відмінний 
газон. Болільники тут не кричать «дави гостей», що 
стало вже майже традиційним в деяких містах. В та
ких умовах від «Зірки» можна було чекати хорошо* 
го футбола. І вона його показала.

Якби більш впевнено діяли в завершальній стадії 
атак наші нападаючі, то бажання атакувати взяло 
верх над бажанням захищатися. Коли Пригорко на
прикінці першого тайму, прийнявши поперечну пе
редачу, вийшов «сам на сам» з воротарем господа
рів В. Самохіним, стадіон зойкнув і... замовк. У дру
гому таймі гірники стали грати активніше.

Але, так і не забивши гола, «Кривбас» «зменшив 
обороти». Гра с\ала спокійною. Уболівальники «пе
реключили» свою увагу на... матч в Ленінграді, За 
допомогою транзисторів вони змогли «перенестися» 
туди... І раптом — гол. Його, мабуть, і не всі бачили. 
Гол — помилка захисників і воротаря «Зірки». Мож
ливість не була стопроцентною, вона скоріше з роз
ряду «необов’язкових». Тепер перед «Зіркою» стала 
«проблема гола». Робляться дві заміни (на поле ви
ходять В. Квасов та І. Онищенко). Майже до фіналь« 
ного свистка «Зірка» атакує. Але чогось їй не виста
чає. Квасов виходить на ударну позицію і б’є неточ
но, Онищенко рветься в штрафну. Самохін вибігає 
далеко вперед, ворота пусті... М'яч у Дерябіна. Той 
б’є несильно, щоб не промахнутися, і захисник «Крив
басу» «витягає» м’яч з кута. Ще кілька хвилин і 
В. Сак копіює перший гол.

Отже, кіровоградці програли, програли в рівній 
боротьбі, маючи можливість навіть перемогти.

В рівній боротьбі криворізьці виявили більше ба
жання перемогти.

В. ГРИ ЦЕЛЬ.

ня. «Я знаю, місто буде». (М). 
12.40 — Телевісті. (К). 12.50 — 
Г. Свнридоп — «Вогник». Те
леспектакль. (К). 16.00 —
«День весілля». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.15 — 
Подвигу — чверть віку. «Три 
розповіді -про переможців». 
(Одеса). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для дітей. «Барвисте 

коло». Концерт. (Донецьк). 
18.30— Міжнародне життя. (К). 
19.00 — Урочисте закриття IV 
Міжнародного конкурсу імені 
Чайковського. Вручення дип
ломів переможцям. Концерт 
лауреатів конкурсу, В перер
ві — Програма «Час». (ЛІ). 
22. 15 — «Література і сучас
ність». (К). 23.15 — Теле
вісті. (К).
П’ЯТНИЦЯ. 26 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.00 - Но
вини. (ЛІ). 10.10 — Художній 
телефільм «Три дні з життя 
Івана Семенова, другокласни
ка та другорічника». (М). 11.80
— Для школярів. «Вартові
природи». (М). 12.00 — Для
дітей. «Хто працює для пас». 
Лялькова пистава. (М). 12.30
- Телевісті. (К). 12.40 - Ху
дожній фільм «Останній воє
вода», (Кіровоград). 16.40 —

Програма передач. (Кірово
град). 16.45 — «День за днем». 
Інформаційна програма. (КІро 
поград). 17.00 — «Комсомоль
ський ватажок». (Одеса). 17.25
— «Розповіді поо комуністів».
(Харків), 17.40 — Телевісті.
(К). 18.00 — Програма пере
дач. (К). 18.05 — «Ваша точ
ка зору». Виступ першого 
секретаря ЦК Компартії Уруг
ваю тов. АрісмсндІ. (ЛІ). 18.35
— Кольоропо телебаче її н я. 
Ліультипанорама. (ЛІ). 19.30 — 
Українське кольоропе телеба
чення. «Музичне містечко». 
(К). 20.15— Новини. (М). 20.30
— Тслегачок. (К). 20.50 —
Концерт камерної музики. <М), 
21.40 — «Діалог». Ліолодіжиа 
програма. (К). 23.00 — Кон
церт. (М). 23.30 — Телевіс
ті. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1970-71 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує висококваліфікованих спеціалістів з таких професій: 

МУЛЯРИ, ТЕСЛЯРІ. ШТУКАТУРИ, ШТУКАТУРИ-МАЛЯРИ, СЛЮСА- 
РІ-ТРУБОУКЛАДАЛЬНИКИ, СЛЮСАРІ-МОН ГАЖНИКИ, СЛЮСЛРІ-МОІІ- 
ТАЖНИКИ ПО ЗАГАЛЬНОМОНТАЖНИХ РОБОТАХ 1 ОБЛАДНАННЮ 
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СТОЛЯРІ-ТЕСЛЯРІ, МАЛЯРИ.

В училище приймаються юнаки І дівчата віком ІЗ років і старше з 
освітою 8—10 класів без вступних екзаменів.

Строк навчання на базі восьми класів — 1—2 роки, на базі 10 кла
сів — 1 рік.

В училище приймаються демобілізовані воїни з лав Радянської 
Армії, які проходять навчання по скороченій програмі (6 місяців), їм 
виплачується стипендія в сумі 63 карбованці на місяць.

Учні забезпечуються безплатним гуртожитком, триразовим 
харчуванням, обмундируванням, культурно-побутовим обслуго
вуванням.

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню школу робіт
ничої молоді (8—10 класи).

Початок завять 1 вересня 1970 року. Вступники в училище подають па 
ім’я директора такі документи: заяву, автобіографію, паспорт чи свідо
цтво про народження, документ про освіту, довідку з місця проживання 
з зазначенням складу сім’ї, характеристику з школи, 4 фотокартки 
(розміром 3x4 см). Документи приймаються в канцелярії училища чи 
надсилаються поштою.

Адреса училища: Кіровоградська область м. Олександрія, селище 
Димитрове, вул. Трудрезервів, 23. „ногігіпа

Мігійський
радго сп-технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1970—1971 навчальний рік стаціонарного навчання.

Технікум готує: АГРОНОМ1В-ОРГАНІЗАТОР1В, ЗООТЕХН ІКІ В-ОР- 
ГАНІЗАТОР1 В,' ЗООТЕХНІКІВ І ТЕХНІКЇВ-МЕХАНІКІВ.

На ТТершнй курс агрономів-організаторів і зоотехніків-організаторів 
приймаються особи, направлені колгоспами і радгоспами за рахунок 
господарств, з строком навчання три роки, що закінчили 8 класів і пра
цюють на керівній роботі у бригаді, на фермі не менше 2—3 років.

На стаціонарному відділенні зоотехнії і механізації сільського госпо
дарства строк навчання 3 роки і 6 місяців. Приймаються особи обох 
статей віком до ЗО років, що закінчили восьмирічну школу.

На II курс агрономічного і зоотехнічною відділень приймаються осо
би з освітою 10 класів.

Вступники подають па ім’я директора заяву, документ про освіту 
(в оригіналі), автобіографію, медичну довідку (ф. 280), характеристику, 
три фотокартки (розміром 3x4), витяг з трудової книжки (для осіб, що 
мають трудовий стаж роботи).

Заяви приймаються до 31 липня. Вступні екзамени проводяться з 1 по 
20 серпня. Вступники складають екзамени з таких предметів: па базі 
восьмирічної школи на всі спеціальності: з української мови—диктавт, 
математики — усно: на базі середньої школи: з української мови — 
твір, хімії — усно.

Для бажаючих підготуватись до вступних екзаменів при технікумі в 
період з 20 липня по 1 серпня будуть працювати платні підготовчі 
курси.

Зараховані забезпечуються стипендією па загальних підставах та гур
тожитком.

При технікумі працює їдальня.

АДРЕСА: п/в Мігія, Первомайського району Миколаївської області, 
Мігійський радгосп-тсхнікум.

| ДИРЕКЦІЯ.

Львівський державний інститут 
фізичної культури

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

па перший курс ПЕДАГОГІЧНОГО та СПОР
ТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ за спеціалізацією: 
легка атлетика, гімнастика, плавання лижний 
спорт, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, 
теніс, фехтування, сучасне п'ятиборство, бокс, 
боротьба, важка атлетика, стрільба (кульова 
та з лука).

Строк навчання 4 роки.

Приймаються особи віком до 35 рокіт, що 
мають середню освіту, спортивну підготовку 
не нижче Лі спортивного розряду і склали

успішно екзамени з таких дисциплін: спеціа
лізації та фізичної підготовки (легкої атлети
ки, гімнастики, плавання), усно — з хімії та 
фізики, письмово — з української або росій
ської мови.

Прийом заяв з 20 червня по Зі липня.
Вступні екзамени з .1 по 20 серпня.

Адреса інституту: Льзів — центр, вулиця 
Костюшка, 11.

РЕКТОРАТ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ТАКІ

МАШИНІСТИ БУЛЬДОЗЕРІВ, СКРЕПЕРІВ, 
ГРЕЙДЕРІВ — строк навчання І рік, прий
маються особи віком не молодше 17 років;

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРІВ - строк на
вчання 1 рік приймаються особи віком не мо
лодше 17 років;

ТРАКТОРИСТ II-МАШИН ЇСТИ ШИРОКОГО 
ПРОФІЛЮ — строк навчання 1 рік, приймаю, 
ться юнаки і дівчата віком не молодше 16,5 
років;

ШОФЕРИ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ СЛЮСАРЯ- 
строк навчаїіня 1 рік, приймаються особи ві
ком не молодше 17 років;

ЕЛЕКГРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ з дворічним 
строком навчання, приймаються юнаки і дівча
та віком не молодше 15 років;

ШТУКАТУРИ-МУЛ.ЯРИ з дворічним строком 
навчання, приймаються юнаки і дівчата віком 
не молодше 15 років;

МУЛЯРИ — строк навчання 1 рік, приймаю
ться юнаки І дівчата віком не молодше 16 ро-

СЛЮСАРІ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ — 
строк навчання 1 рік, приймаються особи ві
ком не молодше І7 років;

МЕХАНІЗАТОРИ МЕЛІОРАТИВНИХ ТА 
ІРИГАЦІЙНИХ РОБІТ з дворічним строком

НІВ НА 1970—1971 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

навчання, приймаються особи віком не молод, 
ше 15 років;

.МАШИНІСТИ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ-* 
строк навчання 1 рік, приймаються особи віком 
не молодше 17 років.

Прийом па навчання проводиться за особис
тими заявами (без направлень).

Зараховані учні забезпечуються: 
стипендією, триразовим безплатним харчу

ванням, спецодягом, у випадку крайньої необ
хідності — гуртожитком,

Вступники надсилають па ім’я директор?} 
училища такі документи: заяву, паспорт чи до
відку замість паспорта, свідоцтво про освіту 
не нижче 8 класів, довідку з місця проживан
ия, характеристику з виробництва чи школіі» 
автобіографію, три фотокартки (3x4 см).

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ 3 10 КВІТ
НЯ ПО 31 СЕРПНЯ 1970 РОКУ.

Особи, які закінчили училище, направляю
ться на роботу в трест «Дніпроводбул».

Адреса училища: м. Олександрія Кірово
градської області, проспект Леніна, 57. ОлСк- . 
сандрійськс сільське профтехучилище № 1. <

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1970—І9>7І
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1-10 КЛАСІВ
При вступі необхідно податі) такі докумен

ти:
заяву на ім’я директора школп-інтериагу; 
свідоцтво про народження (оригінал); 
довідку з місця проживання — про склад 

сім’ї з зазначенням віку і заняття членів 
сім’ї;

довідку з місця роботи батькіз чи опікунів 
про розмір заробітної плати за серпень, (бать- 
КН-КОЛГОСРІіНКИ пред'являють довідку про 
грошовий помісячний заробіток за весь 1969 
рік, батькн-пенсіонерп довідку з відділу соц
забезпечення про розмір одержуваної пенсії); 

медичну довідку про стан здоров'я (картка 
щеплень, аналіз на дифтерію, глисти, довід
ку про епідемоточення, довідку гід нашкірно.

го лікаря, окуліста, вушного, довідку про за
гальний стан дитини;

особову справу учня (документи про освіту). 
Навчання ведеться українською мовою, а 

іноземних мов чпвчаються англійська та ні
мецька.

Школа розташована в селцщі Гіаптаївка і 
має зручне залізничне та автобусне сполучен
ня з усіма містами і районами області.

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

За довідками звертатись в канцелярію шко- 
ли-інтерпату: м. Олександрія, селище Паи- 
таївка.

ДИРЕКЦІЯ.

КИЇВСЬКЕ
РІЧКОВЕ
УЧИЛИЩЕ -
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
КУРСАНТІВ

на перший курс денного 
відділення

1970—1971 навчального року

(на базі неповносередньої 
школи) на такі спеціальності;

СУДНОВОДІННЯ НА ВНУТ
РІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ;

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ 
СИЛОВИХ УСТАНОВОК.

Училище е середнім спеціаль
ним учбовим закладом. Кур
санти денного відділення знахо
дяться на повному державному 
утриманні, забезпечуються гур
тожитком, харчуванням, обмун
дируванням та стипендією.

До училища приймаються осо
би чоловічої статі, яким на 
1 квітня 1970 року минуло 15 ро
ків, та старшого віку — до ЗО 
років.

Термін навчання в училищі від 
З років 7 місяців до 4 років.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ

РІК
на курси ТРАКТОРИСТІВ-МЛШИИІСТІВ ШИРОКОГО 

ПРОФІЛЮ.

Строк навчання — 2 роки.
Приймаються юнаки і дівчата піком 15 років і 6 місяців 

з освітою 8, 9, 10 класів.
На курсах трактористів III класу строк навчання І рік, на 

курсах трактористів — 6 місяців. Приймаються юнаки і дів
чата віком 17 років.

При училищі організований консультпункт Устннівської 
заочної середньої школи, де учні можуть заочно навчатися 
у 8, 9, 19 і 11 класах загальноосвітньої школи,

Для вступу в училище необхідно додати такі документи; 
заяву на ім’я директора, направлення радгоспу чи кол
госпу, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження чи 
паспорт, характеристику зі школи, довідку про стан здо
ров’я, довідку з місця проживання, довідку про склад сім'ї, 
6 фотокарток розміром 3x4 см.

Прийняті в училище забезпечуються: стипендією в розмірі И 
10 карбованців на місяць, сімейні — 20 карбованців на мі
сяць, спецодягом.

Документи приймаються щодня.
Початок занять з 1 вересня 1970 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Інгульське 

Кіровоградської області.
Усіинівського району,

ДИРЕКЦІЯ. Ч

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ШТАБ ВСЕСОЮЗНОЇ УДАРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ БУДОВИ ЗАПРОШУЄ 

ВАС НА РОБОТУ В ІРКУТСЬКУ ОБЛАСТЬ В УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «АН- 
ГАРБУД».

Потрібні: робітники всіх будівельних спеціальностей, а також без спеціаль
ності (її можна набути протягом трьох місяців). Оплата праці відрядно-пре
міальна. Виплачується поясний коефіцієнт 40 процентів і 40 процентів за роз їз- 
ний характер роботи.

Щорічно — безплатний квиток до місця відпустки.

Проїзд до місця роботи за рахунок будови.

НО ВСІХ ПИТАННЯХ ЗВЕРГАТИСЯ В ОБКОМИ, РАЙКОМИ 1 МІСЬК
КОМИ КОМСОМОЛУ. -

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «АНГАРБУД».

Наша адреса і ті
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Вступники складають екзаме
ни з української або російської 
мови (за вибором вступника) — 
диктант та з математики — 
усно.

Прийом заяв 1 документів про
водиться з 1 черввя до 31 липня 
поштою або особисто.

Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня. Докладні відомості про 
умови прийому та навчання ви
силяються иа запити.

Примітка: особи, у яких вияв
лено понижений .зір, розладнан
ня кольорового зору та ревма
тизм в активній фазі. — не прий
маються.

Адреса училища: Київ-71. вул.
Фрунзе, 9, приймальна комісія.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР* - оргав Кировогрз хемго 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строк навчапня 

один рік);

столярів-ісслярів, малярів-штукатурів (строк навчапня два 
роки)

Приймаються юнаки та дівчата 1954—1955 років аароджеіь 
ця з освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються безплатним харчуванням, обмундиру
ванням, спецодягом, гуртожитком і одержують 33 проценти 
сум, зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву па ім’я директора, автобіо
графію, свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейне становище і 6 фотокор, 
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня. З
Початок занять — І вересня 1970 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів. 3.
Довідки даються ио телефону 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.
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