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Країна готується до виборів
13 червня відбудуться чергові вибори до Верховних 

Рад союзних, автономних республік і до місцевих Рад 
депутатів трудящих.

На наступних виборах будуть обрані депутати до 15 
Верховних Рад союзних республік, 20 Верховних Рад ав
тономних республік і до 49.816 місцевих Рад депутатів 
трудящих, у тому числі 6 крайових, 108 обласних, 8 об
ласних Рад автономних областей, 10 окружних Рад на
ціональних округів, 2.926 районних, 1.933 міських, 452 
районних у містах, 40.906 сільських і 3.467 селищних Рад.

На зборах, які проходять тепер по всій країні, серед 
перших кандидатів у депутати одностайно названі Гене
ральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, Голова Прези
дії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорний, Голо за Ради 
Міністрів СРСР О. М. Косигін, члени Політбюро ЦК 
КПРС, кандидати в члени Політбюро ЦК КПРС, секретарі 
ЦК КПРС.

(ТАРС).

Комсомолка Катерина Губрій 
Ульяновській яйцебазі. Люблять 
лу вдачу, сумлінну працю.

На фото: Катерина ГУБРІЙ,

працює сортувальницею на 
дівчину в колективі за весе-

НЕЗАБУТНЄ ЦИХ ДНІВ
На фініші визначна подія в житті 

комсомольської організації району. 
Сьогодні вже можна говорити про 
результати і набутки досить коротко
го часу. Адже Всесоюзні комсомоль
ські збори «Підсумки XXIV з’їзду 
КПРС та завдання комсомольських 
організацій у виконанні їх рішень» 
відбудуться цього дня в останніх ком
сомольських організаціях.

Не зачиняються двері районного штабу 
Всесоюзних зборів. З колгоспних, бригад
них, шкільних комсомольських організацій 
весь час надходять все нові й нові пові
домлення. В 34 організаціях на зборах ви
ступило 300 чоловік. Перше слово комсо
мольці надають своїм почесним гостям. Пе_ 
ред юнаками і дівчатами вже виступило 24 
делегати XXIV з’їзду КП України.

Всесоюзні збори поклали початок 
хорошим справам у житті молоді. 

ХОД/ЗТЗДВСПРС
ЛЕНІНСЬКИЙ загни £• 

комсомолу 
КІРОВОГРАДЩИНИ

&

Яким би не було завдання, 
комсомолець радгоспу імені 
Рози Люксембург Бобри- 
нецького району Іван Соко- 
лап завжди виьонає його 
вчасно і якісно. Ударною 
працею відзначає молодий 
тракторист перший рік дев'я
тої п’ятирічки. Змінні нор
ми викопує на 115 — 125 про
центів, а за відмінні показ
ники в передтравневому со
ціалістичному змаганні його 
портрет виставлений у гале
реї передовиків радгоспу.

Колектив радгоспу імені 
Рози Люксембург одностай
но висунув комсомольця Іва. 
на Антоновича Соколана 
кандидатом в депутати Вер
ховної Ради Української 
PCP.

На фото: І. СОКОЛАН 
(зліва) та завідуючий орга
нізаційним відділом Бобри- 
пецького райкому комсомолу 
Д. Замша у полі.
Фото 1О. ЛІВАШНИКОВА.

Фото Л. БОЙКА,

Комсомольсько-молодіжний колектив 
імені 50-річчя ВЛКСМ тракторної 
бригади колгоспу «Зоря» (групком- 
сорг С. Остапець) виступив із звер
ненням до всіх молодих механізаторів 
району. Він закликав в найкоротші 
строки провести всі польові роботи 
по догляду за сходами цукрових бу
ряків, кукурудзи і соняшника. Хлопці 
цього колективу зобов'язалися без
доганно провести досходове і після- 
сходове боронування на площі 500 
гектарів. На такій же площі — здійс
нити розпушування з одночасним вне
сенням мінеральних добрив та під
живлення аміачною водою. За 7 ро
бочих днів еони закінчать проривку 
технічних культур.

Хороша звістка прийшла і від наймолод
ших учасників зборів. Комсомольці Пав- 

лиської середньої школи імені В. О. Сухо- 
млинського (секретар комсомольської ор
ганізації К. Омельченко) звернулись * 
всієї учнівської молоді району із закликом 
успішно закінчити навчальний рік. Ініціати
ва шириться з авторитетного колективу. В 
ІІ-ІІІ четвертях половина учнів школи, ма
ють оцінки лише «добре» і«відмігшо». В 
зверненні юні павлншани дали слово, що з 
такими оцінками закінчать навчальний рік 
70 процентів учнів, у них не буде жодного 
другорічника.

Всесоюзні збори стануть пам’ятни
ми для колективів комсомольських 
організацій, для окремих юнаків і 
дівчат. В ці дні одержали комсомоль
ські квитки 3 колгоспники, 5 учнів. 
Групкомсорг бригади шоферів Іван 
Чуприна та комсомолець — шофер 
Микола Бараненко з колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС—в дні зборів стали 
кандидатами в члени КПРС.

А. САП1ГА, 
перший секретар Онуфріївсько- 
го РК ЛКСМУ.

ОСНОВА — 
ГЛИБОКІ ЗНАННЯ

Всесоюзні комсомольські 
збори відбулися в Кірово
градській середній школі 
№ 34.

Організатор позакласної 
роботи з школярами Т. Д. 
Гончарова у своїй доповіді 
розповіла про значення з’їз
ду для всього радянського 
народу, підкреслила, що в 
рішеннях з’їзду особливо 
наголошується на підви
щенні ділової активності 
Ленінського комсомолу.

Комсомольці Вячеслав 
Ланговий, Олена Караваєва, 
Павло Войтович та інші на
голошували у виступах на 
необхідності підвищення 
ролі комсомольської орга
нізації в боротьбі за міцні 
знання учнів,

В. ШАРИКОВ.

'Ü

ВДЯЧНІСТЬ ГЕРОЯМ
...Минулої неділі весь Кіровоград йшов до обеліска 

Невідомому солдату. Там, на теплому граніті, коло 
полум’я Вічного вогню лягли квіти. їх поклали матері 
загиблих синів, сини батьків, що не повернулися в 
рідний дім з фронтових доріг. Прийшли сюди і воїни- 
ветерани, на грудях яких виблискувало золото орде
нів, прийшли, щоб віддати шану своїм колишнім бо
йовим побратимам.

І отак біля кожного пам’ятника — біля обелісків 
роїнам-визволителям, постаментів безіменним ге
роям.

А в клубах, в будинках культури, в школах до мо
лоді прийшли колишні воїни, розповіли їм про далекі 
буремні роки. У гарнізонному клубі офіцерів, на
приклад, відбувся зліт воїнів-аетеранів — зв’язківців. 
Голова обкому профспілки працівників зв’язку К. Т. 
Врадій з шанобою розповідав про солдатів і офіце
рів, які о грізні роки війни допомагали в найскрутніші 
години громити ворога. Юнаки та дівчата Кіровогра
да, які завітали на зліт, теж висловили їм свою вдяч
ність і любов. А ветерани закликали молодь завжди 
з гідністю нести прапори своїх батьків.

Увечері 9 травня в центрі Кіровограда спалахнули 
(Закінчення на 3-й стор.).

П’ЯТИРІЧКУ—ЗА ЧОТИРИ ТРУДОВИХ
Із найпам ятніших документів, що 

з’явились в комітеті комсомолу цього 
року, став «Рапорт комсомольської 
організації парткому ремонтного за
воду «Укрсільгосптехніка» про здійс
нену роботу на честь XXIV з'їзду 
КПРС». Його оголосили днями на Все
союзних комсомольських зборах за
воду. І кожен рядок ще раз нагадав 
юнакам і дівчатам, що їм під силу 
справи великі і важливі.

Ось лише кілька пунктів рапорту: «26 
комсомольців викопали п’ятирічку за 4 ро
ки; 64 комсомольці завоювали звання удар
ника комуністичної праці; 64 ком
сомольці підвищили професійний роз
ряд; 183 комсомольці успішно склали Ле
нінський залік «Ми справі Леніна і партії 
вірні»; 26 комсомольців подали 67 рацпро
позиції! з економічним ефектом 8296 карбо
ванців».

За цифрами стоять кращі молоді 
виробничники, про яких старше поко
ління заводчан гордо говорить: «До
стойна зміна». І нікого не дивує, що 
штаб передз’їздівської трудової вахти

в числі перших відзначив комсомоль
ців В. Фурсевича, Г. Мілюту, І. Геор- 
гіцу, А. Дияконова, А. Пирогова, 
М. Кушнірова, Л. Грабового, В. Бласо- 
ва. Хлопці змінні норми виконують в 
межах 140 — 170 процентів.

На Всесоюзних комсомольських 
зборах заводу перше слово було на
дане делегату XXIV з’їзду КПРС, 
слюсарю механічного цеху Г. І. Алек- 
сєєву. З великим інтересом учасники 
зборів прослухали розповідь про ро
боту партійного форуму, про величні 
завдання, накреслені ним.

Всі виступаю!) від Імені своїх товаришів 
доповідали про готовність викопати наказ 
рідної партії. Секретар комсомольської ор
ганізації заводу Д. Котик закликав з три
буни зборів розгорнути в цехах, на дільни
цях, в бригадах і групах соціалістичне зма
гання під девізом: «П’ятирічці — ударна 
праця, майстерність і пошук молодих».

— Тільки при такій постановці питання,— 
заявив технолог Валерій Манухін, — можна 
успішно вирішити нові завдання. Зараз у 
нас створюється рада молодих спеціалістів. 
Це допоможе активізувати комсомольців у 
виробництві.

Пресувальниця Зіна Шепелева, голосую
чи за новий почин, сказала:

— Кожен з нас гаряче вітав рішення 
XXIV з’їзду КПРС. Дні роботи з’їзду стали 
днями ударної праці в нашому цеху. Від
радно, що цей виробничий темп не спадає

На Всесоюзних комсомольських 
зборах ремонтники намітили нові ру
бежі. Слюсарі О. Мережний, П. Ди
кий, електрик А. Неділько закликали 
комсомольців і молодь заводу вклю
читись в соціалістичне змагання за ™ 
виконання п’ятирічки за чотири роки. 
Складовими цього змагання вони на

звали: «Жодного відстаючого поряд!», 
«Робочій хвилині — суворий облік!», 
«Якість — основний показник!».

На закінчення зборів перший сек
ретар міськкому ЛКСМУ Ю. С. Руд- 
нєв вручив кращим комсомольцям 
пам’ятні значки на честь успішної 
здачі Ленінського заліку.

О. БАСЕНКО.
м. Кіровоград.
Ремзавод «Укрсільгосптехніка»,

Друже! Сьогодні ти разом з товари
шами по роботі, вивчаючи матеріали 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Ук
раїни, розмірковуєш, як краще викона
ти накреслення партії. Газета тобі допо
може, вміщуючи теоретичні статті, кра
ще вивчити ці історичні документи, 
конкретними розповідями про досвід 
передових колективів, кращих комсо
мольських організацій, окремих вироб
ничників допоможе віднайти своє місце 
в соціалістичному змаганні.

.Газета розповість про твого ровесни
ка, його справи і помисли, багатогранні 
інтереси, його високі моральні риси.

Багато цікавого віднайдуть для себе 
дівчата в сторінці «Степовичка».

Ми будемо також широко висвітлюва
ти життя твого зарубіжного ровесника.

Якщо ти ще не передплатив газету 
«Молодий комунар» на друге півріччя, 
то звернись до міського або райагент- 
ства «Союздруку», до громадських 
уповноважених, листонош, і вони оформ
лять передплату. Передплатна ціна га
зети на півроку 1 крб. 20 коп., на три 
місяці — 60 коп.

У роздріб — в кіоски — газета над
ходить □ обмеженій кількості.

’ІІІІІШИ’ СВОЮ газети 
„cllü lOC/llll KO I І ЦІ КІр"
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Червоний куточок четвертого механо
складального цеху ледь вмістив усіх 
присутніх. Адже збори незвичайні — 
Всесоюзні. Прийшли ветерани праці, не- 
спілкова молодь.

Від імені комсомольсько-молодіжної 
бригади рапортує бригадир Надія Щер
бань. Вона розповідає про успіхи бри
гади, про те, що їх колектив завоював 
право називатися бригадою імені XXIV 
з’їзду КПРС.

— Цс почесне звання, — говорить Надія, — 
зобов’язує нас працювати ще краще, і ми за
певняємо. що віддамо всі свої сили, знання, 
енергію на здійснення планів партії. Нас в 
бригаді вісім, і кожен член колективу відчу-

[ ПОХІД
ває особисту відповідальність за нашу загаль
ну справу. В цьому — запорука успіху.

Від імені бригади Надія Щербань 
звернулась до всіх комсомольців із за
кликом працювати високоякісно, щодня 
виконуючи змінні завдання на 150—160 
процентів, рівнятися на передовиків Ка
терину Чабан, Валентину Перехожук, Зі- 
наїду Галичеву, Ніну Хміль, гідно зу
стріти 50-річчя комсомольської організа
ції заводу.

— XXIV з’їзд КПРС підкреслив важливість 
дальшого удосконалення всієї системи народ
ної освіти, — цими словами почала виступ 
комсомолка Людмила Тарануха. — Ми повин

ні домогтися, щоб паші юнаки І дівчата у най
ближчі роки одержали середню освіту.

У своєму виступі свердлувальниця Лідія 
Єфремова порушила питання про підвищення 
культури виробництва, про вміння бути хазяї
ном підприємства. .

Секретар комсомольської організації 
заводу Микола Скляниченко розповів, 
які широкі горизонти відкриваються пе
ред червонозорівцями. Буде здійснена 
реконструкція заводу, його технічне 
переозброєння, будуть проведені вели
кі роботи по спеціалізації виробництва. 
І молодим € до чого прикласти рук, 
сповна виявити творчість, ініціативу.

На зборах було вирішено: боротися 
за підвищення якості продукції, за еко
номію матеріалів, розгорнути похід за 
економічний всеобуч, активно включи
тися в боротьбу за дострокове виконан

ня плану першого року п’ятирічки. Ком
сомольці зобов язалися організувати на 
механічній дільниці ще одну комсо
мольсько-молодіжну бригаду, примно
жувати лави членів ВЛКСМ,

Кращі комсомольці, які успішно скла
ли залік «Ми справі Леніна і партії вір
ні», на зборах одержали значки «Ленін
ський залік».

Комсомольсько-молодіжній бригаді
заводу, яку очолює Надія Щербань, бу
ло вручено перехідний Червоний прапор 
ЦК ЛКСМУ. Ним колектив Надії відзна
чений за успіхи у соціалістичному зма
ганні.

г. ОЛІЙНИК.

м. Кірозоград.

О ЕЛИКИЙ гурт молоді просо- 
чувався крізь двері. Галас у 

коридорі вщух і перейшов у 
залі в притишену багатоголосу 
говірку. То учні Кіровоград
ського технікуму радянської 
торгівлі готувались слухати 
лекцію атеїста Валентини Ва- 
рецької. «Баптисти, їх віра та 
діла». Ледь стримуючи сміх, 
троє дівчат обговорювали ос
танні події технікумівського 
життя, дехто розгорнув книж
ки, а чубатий хлопчина демон
стративно мостився подрімати 
на лекції.

Валентина Борисівна почала 
з історії розвитку християнст
ва, розповіла про причини йо
го виникнення. Вказала, що іс
нує ще багато релігій, як то: 
мусульманство, магометанство, 
будизм та інші. І кожна з цих 
релігій має багато напрямків та 
розгалужень.

Через кілька хвилин між лек
тором і аудиторією встановив
ся той контакт, коли слухачі 
забувають про свої турботи, 
живуть думками лекції, коли 
хрестоматійні істини пройденої 
в школі історії бачаться зовсім 
по-новому.

Цс було помітно ь по чубатому 
юнакопі, який трохи здивовано ди
вився на лекторку, по дівчатах, які 
так і не згадали про книжки, по 
тиші на задніх рядах зали.

Зупинившись на виникненні хри
стиянства, лектор перейшла до за
родження християнського сектант
ства. розповіла. що християнські 
секти з’явились разом з християн
ською церквою.

Розповідаючи про свангелістських 

ЕКЗАМЕНАТОР-СЛУХАЧ
• СЛОВО ПРО МОЛОДОГО ЛЕКТОРА І ЙОГО ЛЕКЦІЮ

християн.баптистів, Валентина Бо
рисівна цікаво повідала, що бап
тизм виник в Англії в 1633 році 
як буржуазна різновидність віри 
в Христа в процесі соціальної і по
літичної ломки устоїв феодального 
суспільства, а в Росії з’явився піс
ля реформи 1Б61 року, коли почали 
складатись капіталістичні відноси
ни.

І ось Валентина Борисівна — 
одна з кращих слухачів фа
культету атеїзму університету 
марксизму-ленінізму при Кіро
воградському міськкомі КП 
України. А в кіровоградському 
Будинку атеїзму, де її раніш ні
як не вдавалось схилити до 

згоди прочитати хоча б одну 
лекцію, знають молоду заві
дуючу як чудового лектора, 
якого доросла аудиторія слу
хає не менш уважно, аніж її 
дитсадківські вихованці...

З задуми вивів голос лекто
ра, яка вела далі: «Баптисти, 
сповідаючи християнську релі

гію, розходяться з православ
ною церквою в ряді питань. 
Вони заперечують право церк
ви на монопольне тлумачення 
«священого письма» і релігій
ної догматики.

Лектор глибоко розкрила питання 
баптистської моралі. «Всім відомо, 
— каже Валентина Борисівна. — 
чого варті повчання керівників 
баптизму: «трудитися — значить 
молитись». Проповідники завжди 
розглядали гуляще жнгтя як най
вище благо. Правда, нині во
ни прагнуть пристосуватись до 
сучасних умов і оголошують 
Ісуса Хрнста людиною пра
ці. Але служителі культу всіх ре
лігій самі вели паразитичний спо

сіб жиггя, як і ведуть його зараз».. 
Розбираючи християнську запо

відь «не кради», вона показала, що 
_в святому письмі є чимало повчань, 

що виправдовують грабіж, крадіж
ку. обман. Ця біблейська заповідь 
протягом багатьох століть допома
гала експлуататорам визискувати 
трудовий народ, віднімати в нього 
блага, які він сам створював. Є 
чимало баптистів, що зараз займа
ються крадіжкою державного май

на. Так. М. Т. Черевашко. працю
ючи на олійжиркомбінаті. крав со
няшникове насіння. 'Біблейська за
повідь «не укради» йому не зава
дила.

«Отже, — робить висновок Ва- 
рецька. — релігійна мораль, в то
му числі і баптистська, з нашим 
життям несумісні».

Валентина Борисівна докладно 
зупиняється на принципах комуніс
тичної моралі, відображених в мо
ральному кодексі будівника кому
нізму. Комуністична мораль проти
ставляє релігійній всебічно розви
нену і духовно багату людину, яка 
завжди трудиться, завжди віддана 
справі комунізму.

ІЦастя людини не в схиленій 
голові перед неіснуючим богом, не 
в молитві, а в корисній праці на 

благо суспільства. Щастя створює 
сама людина, воно в її руках.

Треба було мати чималу під
готовку, щоб відповісти на різ
номанітні запитання учнів. Я 
вслухався в цей діалог між 
слухачами та лектором і ду
мав, скільки треба було пере
горнути сторінок, аби задо
вольнити цікавість допитливої 
аудиторії!

Мені так і не вдалось грун
товно поговорити з Валенти
ною Борисівною. Перекину
лись кількома словами, а вона 
вибачається. «Сьогодні ще ба
гато справ. Оформляю до 
батьківських зборів книжкову 
виставку «Без бога — світла 
дорога». А ще до семінарсько
го заняття в університеті тре
ба підготуватись».

Побігла. Кинула похапцем: 
«Екзамени в мене незабаром». 
Так, через кілька місяців Ва
лентина має складати випускні 
екзамени. Я певний, що вона їх. 
витримає успішно. Бо найсузо- 
ріший її екзаменатор — слу
хач,

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий Кіровоград
ським Будинком атеїзму.

Ти любиш своє місто ясного дня і в негоду, влітку, коли воно осяяне пеку
чим сонцем, і засніжене — взимку, любиш його восени, коли воно залите жов
тим багрянцем кленів, і весною — у ніжному серпанку бруньок. Тож і не див
но, що мрієш бачити його прекрасним, елегантним, гармонійним.

Мрія твоя реальна. Бо вже сьогодні місто наше саме таким і є в планах, 
проектах архітекторів, на макетах.

Кабінет головного архітектора міста Л. С. Рудьєва — то справленій пульт ке
рування величезним господарством — будівлями обласного центру. Пульт керу
вання забудовою та реконструкцією Кіровограда.

Генеральний план забудови та реконструкції. Ліворуч, виготовлений на за
мовлення міськвиконкому управлінням «Харківпроект», — макет центру міста. 
Прямо перед тобою — макет майбутнього південно-західного району, макет 
привокзальної площі.

Не спеціаліст може не зрозуміту, де тут багатолюдні вулиці і де тихі про
вулки, де магістралі гомінкого транспорту і де затишні сквери. Тож звернімося 
за допомогою до головного архітектора, який поведе нас майбутнім Кірово
градом. ч

КРОК ШИРОКИЙ П'ЯТИРІЧКИ

Майбутнє Кіровограда
— Леоніде Сидоровичу, які саме 

проблеми творчого характеру дово
диться вирішувати головному архітек
тору!

— Проблеми, над якими працюємо, 
складні й відповідальні. Забудовуємо 
райони, реконструюємо центр, «вига
дуємо» цілі комплекси. Прагнемо, щоб 
кожна школа чи дитячий садок, кіно
театр чи магазин, стадіон чи плавальний 
басейн забезпечували зручність, від
повідали естестичним вимогам. За яким 
принципом будувати їх? За місцем про
живання чи за місцем роботи? В комп
лексних чи роздільних зонах?

Врахувавши деякі специфічні особли
вості Кіровограда, вирішили найраціо- 
нальнішим для умов міста вважати 
комплексне будівництво

— Скажіть, будь ласка, які різновиди 
комплексів споруджуватимуться в Кіро
вограді!

— Так, в південно-західному секто
рі виросте оригінальний за задумом та 
архітектурним вирішенням соціально- 
культурний комплекс. Основний його 
елемент — студентське містечко. Будів
ництво містеч*<а планується за новими 
типовими проектами. Студентське мі
стечко — не лише гуртожитки, їдальні, 
спортивні майданчики, стадіони — це, 
перш за все, цілий ряд наукових зак
ладів. У самому центрі піднімуться по
верхи інституту сільськогосподарського 
машинобудування, поруч них виростуть 
будівлі музичного та медичного училищ, 
на кілька кварталів розкинуться корпуси 
педагогічного інституту, а поряд — тех

нічні училища різних профілів. Одним 
словом, цей комплекс має бути кузнею 
наукових та технічних кадрів, потрібних 
місту й області.

Тих же, хто бажає спілкуватися з природою, 
відпочивати на її лоні, запрошуємо до денд
ропарку. За генеральним планом, межі його 
розшириться, але з кактусів І ялин прикра
сять береги штучного водоймища. Суцільного 
зонного відпочинку стане одягнена в граніт 
набережна Інгулу.

— Чи передбачено генеральних^ пла
ном будівництво унікальних споруд)

— Звичайно, комплексне будівництво 
не виключає і спорудження окремих, 
єдиних у своєму роді споруд. Так, в 
районі парку імені Леніна планується 
будівництво театру на 900 місць. Ниніш
ню будівлю театру імені Кропивницько- 
го буде реконструйовано о театр юно
го глядача. А десь поруч нового театру 
з’явиться пам’ятник-обеліск героям гро
мадянської та Вітчизняної ооєн. Зараз 
шукаємо найбільш ефектні варіанти йо
го розміщення.

На кілька гектарів між вулицею Грузькою, 
педагогічним інститутом, стадіоном та заводо
управлінням розкинеться площа Червонозоріп- 
ців. Прикрасить ї( пам’ятник робітніг-у-черво- 
нозорівцю. Сьогодні пам'ятник ще на кресляр
ській дошці. На дошці проектанта знаходиться 
н Палац піонерів. Наше завдання: віднайти 
для його спорудження місце.

Спортивна школа, що по вулиці Карла Марк
са, Будинок політосвіти, но вулиці Леніна — 
унікальні споруди міста недалекого майбут
нього.

— Яким чином планується вивільнити 
центр міста під транспорту!

Першочерговим завданням нашого 
п’ятирічного плану є реконструкція ву
лиці Жовтневої революції, яка з'єднає 
залізничний вокзал з автовокзалом. В

На фото: (зліва направо) голов
ний архітектор Кіровограді Л. С. Рудьєв. го. 
ловний інженер інституту «Укрміськбудпроект» 
Г. Г. Подунак та архітектори О. М. Гурбо і 
О. И. Возний біля макету привокзального мік
рорайону Кіровограда.

тому місці, де вулиця пересікає Інгул, 
виросте велетень-міст, загальною 
довжиною понад сто метрів. Близько 
двох мільйонів карбованців коштувати
ме його спорудження. Вулиця Жовтне
вої революції стане головною транс
портною магістраллю міста.

Речонструювятнмугься в першу чергу вули
ці Карла ЛіЗкнехта. Клннцівськ і. Київська. 
Вони будуть значно розширені, деякі до ЗО
НО метрів, з великим простором ДЛЯ ПІШОХОДІВ. 
Тобто, розширюватимемо ті вулиці, які допо
можуть ВИВІЛЬНИТИ центр від транспорту.

— Що ви можете сказати про пер
спективи промислового будівництва!

— В Директивах XXIV з’їзду КПРС 
зазначено «розширити практику будів
ництва промислових підприємств...» Яка 
ж наша відповідь на ці плани партії: 
Цією настановою ми й керуємось.

Протягом десятиріччя в Південно-Західному 
районі, правіше дендропарку виростуть корпу
си фабрики віскозної вати. А поруч неї зро
статимуть багатоповерхові будинки з упоряд
кованими квартирами на 10 тисяч мешканців. 
Ця кількість робітників та службовців потріб
на для роооти на фабриці.

Навпроти дендропарку вже зараз

споруджується завод куль
кових авторучок. Органіч
ним його доповненням ста- І 
нугь 9—12 поверхові житло
ві будинки, магазини, школи, 
ресторан, кінотеатр. В цих 
нових районах буде зробле
но все для простору пішохо
дам, для ігор дітей, для за
нять спортом.

— Які зміни намічаються 
в привокзальному масиві Кі
ровограда!

— Невпізнанно з/ліниться 
він. Нові висотні будинки 
зводитимуться вздовж вули
ці Жовтневої революції для 
робітників заводів «Черво
на зірка» і тракторних гідро
агрегатів. Щороку 60 — 70 
тисяч квадратних метрів — 
такий дарунок 
кін трудівникам 

Невід'ємною 
привокзального 
стане дев'ятиповерховий го
тель, школа, Будинок куль
тури гідроагрегат нині в, 
сквер.

— Ваші завдання в галузі 
комунального обслугову
вання!

— За дев’яту п'ятирічку 
значно поліпшиться кому
нальне обслуговування.

газ в Кіровоград підведено.

будівельни- 
міста.

частиною 
комплексу

динки. За п’ятирічку повністю буде

По-перше,
В першу чергу газифікуємо район Че- 
ремушок. На кінець п'ятирічки забез
печимо газом всі промислові підприєм
ства та комунальні висотні житлові бу
динки. За п’ятирічку повністю буде ви
рішена проблема водопостачання. Во- 
довод Дніпро—Кіровоград незабаром 
фінішуватиме в нашому місті.

— Леоніде Сидоровичу, кілька слів 
про архітектуру і зовнішнє опорядження 
будинків.

—• Своєрідними, свіжих силуетів І ЗОВ
НІШНЬОГО оздоблення стануть нові спо
руди.
- Нині проводимо чималі роботи для під

вищення якості споруджуваних об’єктів зруч
нішою обладнання квартир. Застосовуються 
нові вндв оздоблення: мозаїка, кераміка висо
коякісна штукатурка.

Гармонійним елементом кожного 
комплексу чи то району « зелені насад
ження. Сучасні архітектурні форми вво
димо в оточення скверів, парків, ма
льовничих газонів.
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11 травня 1971 року Ч стор»„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 
На допомогу комсомольському пропагандистові

В матеріалах з’їзду особливе місце 
відведено ролі молоді в комуністич- 

СУСПІЛЬСТВІ. (Див. Резолюцію 
XXIV з їзду КПРС по Звітній допові- 
йпиВгмТУс П®Р^О,° секретаря ЦК 
оЛКСАА Є. М. Тяжельникова).

Зокрема в Резолюції XXIV з’їзду 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу підкреслюється: «В сучасних 
умовах дедалі більше зростають 
роль і значення комсомолу як ре
зерву і найближчого помічника пар-

На вивчення даної теми в системі 
комсомольської політосвіти відво
диться одне заняття. На ньому реко
мендується висвітлити такі питання:

1. Зміни в соціальній структурі 
суспільства. Дальше зміцнення єднос
ті радянського народу.

2. Зміцнення радянської держави. 
Розвиток соціалістичної демократії.

3. Формування нової людини 
одне з головних завдань партії в 
муністичному будівництві.

ко-

ЛЮДИНА НОВОЇ ДОБИ
Методичні поради по внвчепию 

ж‘" тема).
І

XX8V з’їзду КПРС (ill
Соціально-політичний 
розвиток суспільства

І.

р ОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ і куль- 
турний розвиток радянського сус

пільства органічно пов'язаний з роз- 
' битком нашої економіки. Ріст еконо

міки країни — розвиток продуктив
них сил, вдосконалення виробничих 
відносин — впливає на соціальну 
структуру суспільства: відбувається 
поступове стирання соціальнокласо- 
вих відмінностей МІЖ містом і селом, 

| між працівниками розумової та фі- 
I зичної праці. Зміцнюється єдність 

радянського народу.
Науково-технічна революція при- 

I скорює цей процес. Зміна в соціаль
ній структурі нашого суспільства ви
разилась в кількісному та якісному 
рості робітничого класу. Робітничий 
клас залишається основною продук- 

I тивною силою суспільства. Його ха-
> рактеризує революційність, дисциплі

нованість, організованість та колек
тивізм, провідна роль останнього 
зростає в міру зростання його за-

1 гальної культури, освіченості, полі
тичної активності.

1 Під впливом зростання продуктив- 
I них сил проходить поступове пере- 

| творення сільськогосподарської пра
ці в різновидність індустріальної, під-

■ несення культури села та перебудо- 
I ва сільського побуту, змінюються со- 
I ціальні риси та психологія селянства.
■ Впровадження машин, зростання куль- 
I тури села, можливостей придбання висо

кої кваліфікації підвищує привабливість
І сільськогосподарської праці, і молодь охо-
■ че залишається працювати в селі. Прий

няті на з’їзді Директиви визначають прн-
Ч скорений розвиток машинізації сільсько* 
в господарської праці, дальшого зближення 

побуту та культури села з містом.
Пропагандисту рекомендується викорчс-

■ тати виступи дезегагів з’їзду О. М. Мона- 
хової та К. Л. Смнрнової, в яких наво-

I дяться яскраві факти з життя села. (Га-
■ зета «Правда» за З і 8 квітня 1971 року). 
І ‘ЇЗД підтвердив курс партії на

дальше зміцнення політичної ос
нови нашого суспільства — союзу ро

бітничого класу та селянства.
Інтелігенція — найшвидше зроста

юча соціальна група радянського 
суспільства. Це обумовлюється бурх
ливим розвитком науки і техніки, зро
стаючими потребами культурного 

І рівня суспільства. Інтелігенція попов- 
Я нюється із усіх верств населення, 
І але особливо із середовища робітни- 
I ків та селян.
І (Для прикладу рекомендується розповіс- 
I ти. з кого вийшла Інтелігенція свого під- 
Ж приємства. колгоспу. Див. також статтю 
І В. Монастирської «Колгоспні стипендіати» 
І — «Кіровоградська правда» від 2 травня 
І 1971 року). ** ~

го апарату, на поліпшення роботи органів 
народного контролю. В нашому суспільст
ві зростає роль та значення всіх громад
ських організацій трудящих і, зокрема, 
профспілок, комсомолу, творчих спілок та 
товариств, передових колективів. З допомо
гою цих масових організацій партія ширше 
залучає трудящих до участі в управлінні 
суспільством, державними і громадськими 
справами.

Пропагандисту системи комсомоль
ської політосвіти потрібно докладно 
розповісти про роль комсомолу се
ред усієї армії молоді, про його го
ловні завдання, про сучасну профе
сійну орієнтацію юнаків та дівчат, про 
виховання у молодого покоління сві
домого ставлення до трудової діяль
ності на заводі та фабриці, на фермі 
та в полі.

(Рекомендується в зв'язку з цим вико
ристати опубліковані в пресі матеріали 
Всесоюзних комсомольських зборів, що об- 
юворюють питання участі молоді у вико
нанні рішень XXIV з’їзду КПРС).

«Головне завдання комсомолу,—го
вориться в Резолюції з'їзду, — вихо
вувати молодь в дусі комуністичної 
ідейності, радянського патріотизму, 
інтернаціоналізму, високої організо
ваності та дисциплінованості, вести 
серед молоді активну пропаганду 
досягнень та переваг соціалісіично- 
го ладу, домагатись, щоб кожна мо
лода людина була активним будів
ником нового суспільства».

XXIV з'їзд поставив завдання по 
дальшому зміцненню нашої держави, 
законності та правопорядку, вихо
ванню всіх громадян в дусі додер
жання законів і правил соціалістично
го співжиття.

Пропагандисту необхідно пояснити, що 
зміцнення законності та правопорядку — 
справа не лише державного апарату. Це 
загальна справа всіх трудящих. Рекомен
дується розповісти слухачам про конкрет
ні приклади участі молоді н діяльності на
родних дружин, про участь в боротьбі зі 
злочинністю та в інших суспільних формах 
забезпечення правопорядку та збереження 
народного добра, попередження порушень 
законності.
ґїіОРМУВАННЯ нової людини, кому

ністичного світогляду є одним з 
головних завдань партії в комуністич
ному будівництві й серцевиною ВСІЄЇ 
її ідейно-виховної роботи. Цьому 
завданню підпорядкована вся спра
ва освіти, розвиток науки, літератури 
та мистецтва, культурна діяльність 
державних та громадських організа
цій, пропагандистська та агітаційно- 
масова робота.

В звітній доповіді ЦК КПРС (III роз
діл), у виступах делегатів з’їзду тт. Тя- 
жельникова. Дегтярьова та інших пропа
гандист знайде яскраві приклали та цінні 
поради про знховання молоді. Наприклад, 
для робочої аудиторії можна використати 
промову делегата Є. І. Лебедева — шлі
фувальника Ленінградського Кіровського 
заводу. про відповідальність робітничого 
кслективу за виховання молодого поко
ління.

На закінчення цього розділV пропаган
дист зосереджує увагу на змісті пропаган
дистської та агітаційно-масової роботи в 
найближчий час. Доцільно навести урив
ки Із Звітної доповіді ЦК КПРС і Резолю
ції з’їзду (III розділ) і коротко їх 
коментувати, пов’язавши 
завданнями колективу, в 
слухачі даного гуртка.

культурний

в державному, госпо- 
культурному будів- 

далі зміцнювати пар- 
комсомольських орга-

даль- 
соці- 
вирі-

про 
з конкретними 
який входять

в. чи кін, 
кандидат філософських наук, 
доцент, завідуючий кафедрою 
Кіровоградського педагогічного 
інституту ім. О. С. Пушкіна.
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тії в комуністичному вихованні під
ростаючого покоління і будівництві 
нового суспільства. Центральне зав
дання комсомолу — виховувати мо
лодь в дусі комуністичної ідейності, 
радянського патріотизму, інтернаціо
налізму, високої організованості і 
дисциплінованості, вести серед мо
лоді активну пропаганду досягнень 
і переваг соціалістичного ладу, до
биватися, щоб кожна молода люди
на була активним будівником ново
го суспільства. Комсомол повинен 
краще використовувати надані йому 
можливості для залучення юнаків і 
дівчат до широкої участі в громад
ському житті, 
дарському та 
ництві. Слід і 
тійне ядро в 
нізаціях».

Особливе значення в справі 
шого зміцнення політичної та 
альної єдності суспільства має 
шення національного питання.

Ленінський курс на розквіт усіх напій і 
народностей, на зближення і співробіт
ництво їх в єдиній радянській сім’ї привів 
до виникнення нового історичного суспіль
ства людей — радянського народу. Деле
гати з’їзду із усіх радянських республік у 
своїх виступах допові.ч«, яких успіхів до
моглись соціалістичні нації І народності за 
.минулу п’ятирічку.

Рекомендується в зв’язку з цим навести 
яскраві приклади їх виступів П. Ю. 111с- 
леста і В. В. Щербицького про успіхи Ра
дянської України. «Правда» за 1 та 7 
квітня 1971 року.

Спираючись на досягнуті успіхи в 
економіці, XXIV з’їзд затвердив ши
року програму соціального розвитку. 
Ця програма включає в себе систему 
заходів по поліпшенню умог. життя 
всіх верств населення, більш раціо
нальне використання трудових ре
сурсів та поліпшення умов праці, 
дальше зростання прибутків населен
ня, значне збільшення коштів, що 
виділяються на виховання підростаю
чого покоління.

Виконання цієї грандіозної соціаль
ної програми відповідає цілям партії 
та народу — створення умов для все
бічного розвитку людини.
Р ОЗКРИВАЮЧИ друге питання, не- 

обхідно зосередити увагу слуха
чів на основних напрямках розвитку 
соціалістичної демократії як голов
ного засобу зміцнення і вдоскона
лення всієї системи політичної орга
нізації суспільства.

Заходи КПРС були скеровані у цих ці
лях на поліпшення діяльності Рад депута
тів трудящих та Верховних Рад. союзних 
республік на вдосконалення радянського 
законодавства, на забезпечення злагодже
ності. чіткої роботи всіх ланок державно-

Про героїв книги— 
автор

Хто першим із семикласників Світло- 
водського інтернату № 2 прочитав книгу 
нашого земляка, відомого прозаїка Вікто
ра Близнеця «Паруси над степом», у кла
сі ніхто не пам’ятає. Та книгою захопи
лись усі, і не лишилось жодного, хто б не 
прочитав її.

Під час колективного обговорення кни
ги семикласники вирішили написати ав
торові листа. Відповідь не забарилася. 
Майже рік тривало листування, а оце 
днями Віктор Семенович, перебуваючи на 
Кіровоградщині у творчому відрядженні, 
відвідав юних любителів літератури.

Зустріч була теплою і радісною. Пись
менник розповів про героїв своїх книг, 
про те, як він збирав матеріали і працю
вав над творами «Древляни», «Звук па
вутинки», про свої плани на майбутнє, 
прочитав уривки з нової повісті. А потім 
—знайомство з наддніпрянським містом.

На фото: В. БЛИЗНЕЦЬ серед семикласни
ків Саітловодської школи-іптсрнату № 2.

■ ■

(Закінчення).
сотні факелів. Вишикувавшись у колони, йшли молоді 
робітники, студенти, учні. Факельний похід молоді пе
ретворився у своєрідну демонстрацію.

Дорога олександрійських комсомольців пролягла 
до Знам’янки. Студенти індустріального технікуму, 
культосвітнього училища, шахтарі шахти 2 3 ра
зом з колишніми воїнами О. В. Хохловим, М. Ю. 
Рожковим, П. Н. Івановим та начальником штабу по 
проведенню походу С. В. Куликовим, завертаючи в 
села Олександрійського та Знам’янськоїо районів, 
всюди біля пам'ятників героям-визволитепям садили 
червоні .троянди. В Суботцях учасники походу розшу
кали будинок, в якому Сергій Васильович Куликов пе
ред боєм отримував партійний квиток. В щоденниках 
слідопитів з'явилися імена хліборобів, які допомагали 
радянським воїнам.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«Телеграма з Доброго»
Так називалась стаття опублікована а газеті 

«Молодий комунар». В ній йшлося про те, що 
вчителя Добрівської середньої школи Юрія Оно- 
щенка було виключено з комсомолу за те, що 
він відмовився від запропонованого місця вчите
ля трудового навчання у Вільшанській середній 
школі. До того ж Вільшанський райком комсомо
лу «вирішив» долю Онощенка, обійшовши пер
винну комсомольську організацію. Про грубе по
рушення Статуту ВЛКСМ і наголошувалось у 
статті.

Довго мовчав райком комсомолу про свої ви
сновки, зроблені із зауважень. Нарешті повідомив, 
що «ніякого порушення вимог Статуту бюро рай
кому не зробило». Перший секретар РК ПКСМУ 
Л. Наконечний дослівно навів цитату із «Довід
ника запитань і відповідей го організаційно-ста
тутних питаннях КПРС», де говориться, що рай
коми (міськкоми) партії можуть розглядати 
персональну справу комуніста (у виняткових ви
падках) без передачі на попередній розгляд пер
винної організації.

На жаль, у відповіді не сказано, а за що ж рай
ком вирішив «слухати» Ю. Онощенка, за що бю
ро райкому хотіло позбавити його членства • 
рядах ВЛКСМ.

А питання суттєве. На нього товариші не відпо
віли, бо в цьому випадку треба було визнати 
самокритично допущений огріх. На це, мабуть, 
не вистачило мужності і комсомольської принци
повості.

«Сервіс 
по-новгородківському»

Так називався фейлетон, опублікований о 
«Молодому комунарі» 24 квітня. Як повідомив 
нам голоза правління Новгородківської райспо- 
живспілки тов. Безверхий, стаття обговорювалась 
на розширеному засіданні райспоживспілки з 
участю керівних працівників торгівлі, спеціалістів 
та голів місцевих комітетів профспілки. Критика 
визнана правильною.

За порушення правил радянської торгівлі ди
ректора районного універмагу К. В. Ганенко та 

директора комбінату громадського харчування 
В. В. Буданцева попореджено. Попереджені та
кож працівники їдальні і магазину «Господарчі 
товари».

З метою кращого обслуговування покупців 
планується систематичне проведення бесід та чи
тання лекцій для працівників сфери обслугову
вання.

Редактор в. ПОГРІБНИЙ.
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ообринецьке сільське професійно-технічне училище
ОГОЛОШУЄ

1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІКПРИЙОМ УЧНІВ НА

До училища приймаються юнаки 
На трирічне навчання приймаються

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОРАБЛЕБУДІВНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМЕНІ АДМІРАЛА С. О. МАКАРОВА

з 20 червня 1971 року проводить прийом на перший 
курс з спеціапьностей:

— суднобудування і судноремонт,
— обладнання і технологія зварювального виробни

цтва,
— економіка і організація машинобудівної промис

ловості (спеціалізація — суднобудівна промисловість),
— турбінобудування.
— суднові силові установки,
— двигуни внутрішнього згоряння,
— електрообладнання судеи,
— технологія машинобудування, металорізальні 

верстати і інструменти.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Заяви про прийом з додатком документів згідно 

правил прийому надсилати на адресу: УРСР, м. Ми
колаїв (обласний), проспект Леніна, 3, тел. 6-20-60.

РЕКТОРАТ.

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:
трактористів-машиністів широкого профілю 

(трирічний строк навчання з одночасним одер. 
знанням загальної середньої освізн);

трактористів-машиністів III класу (одноріч
ний строк навчання);

трактористів-машиністів широкого профілю 
(дворічний строк навчання);

механізаторів тваринницьких ферм з кваліфі
кацією електромонтера (дворічний строк на
вчання);

майстрів-наладчиків по технічному нагляду 
за машинами і тракторами, зайнятими у тва
ринництві (шестимісячний строк навчання);

слюсарів по ремонту обладнання тваринниць
ких ферм (однорічний строк навчання):

слюсарів по ремонту тракторів, автомашин і 
сільськогосподарських машин (півторарічний 
строк навчання).

й дівчата. 
__ _ _______  ,.г.............  особи nie. 

ля закінчення 8 класів; на однорічне — віком 
не молодші 16,5 років з освітою 8 — 10 кла
сів; на дворічне — віком не молодші 15,5 
років з освітою 8—10 класів;

До заяви додати: характеристику з місця 
роботи чи навчання, документ про освіту, сві
доцтво прз народження, довідку з місця про
живання (або паспорт), три фотокартки (роз
міром 3x4), медичну довідку (форма 280), авто
біографію, направлення з колгоспу, радгоспу.

Початок занять 1 вересня 1971 року.
Учні, зараховані до училища, забезпечую

ться безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, стн.тендіею, постіллю, гурто
житком і учбовими посібниками.

Адреса училища: м. Бобрннець Кіровоград
ської області, вул. Димитрова, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

г

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

:

:

оголошує прийом студентів 
на перші курси заочного відділення по спеціальнос
тях: історія, українська мова та література, російська 
мова та література, математика, біологія і хімія.

На заочний відділ приймаються в першу чергу 
учителі та лаборанти шкіл, якщо вони мають направ
лення райвно (на відділ біологія та хімія тільки ця 
категорія працівників шкіл). Прийом заяв проводи
ться з 20 квітня до 31 травня. До заяви (єдина форма) 
на ім’я ректора додаються: документ про середню 
освіту (в оригіналі), характеристика з місця роботи, 
медична довідка (форма № 286), 4 фотокартки (знім
ки без головного убору) 3x4 см, витяг з трудової 
книжки (для працюючих за спеціальністю в школі та 
тих, що мають стаж більше двох років). Вступні екза
мени (в об’ємі середньої школи) з 1 по 15 червня (в 
один тур).

Зарахування з 21 червня до 23 липня.
Адреса інституту, м. Полтава, Остроградсько- 

го, 2. Телефон: 7-25-93. Заочний відділ.

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
їм. К. А. РУМ ЯНЦЕВА

проводить набір учнів 
на 1971 — 72 навчальний рік.

На 1-й і 3-й курси денного відділення з таких спе
ціальностей: «Підземна розробка вугільних родо
вищ», «Гірнича електромеханіка», «Електрообладнан
ня промислових підприємств», «Бухгалтерський облік 
у вугільній промисловості» (тільки з середньою осві
тою).

Вступники здають екзамени з математики (усно) і 
російської (української) мови (письмово).

Той, хто зарахований на гірничі факультети, корис
тується пільгами і підвищеною стипендією.

Заяви приймаються з 1-го травня 1971 року. Екза
мени з 15 червня та з 1 серпня 1971 року.

Довідки можна одержати за адресою: м. Горлівка, 
вул. Гагаріна, 40, технікум. Телефон 7-58-57,

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ф, ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 11 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 — Теле
фільм «Мінливості долі». (К). 
{11.35 — «Шкільний екран». 
Фізика для учнів 9 класу. 
«Принцип дії холодильної ма
шини». (К). 12.10 — Докумен
тальний фільм «Це Грузія». 
(К). 16.55 — На головних на
прямках п’ятирічки. «Терно
пільський тек с т н л ь н и й». 
(Львів). 17.10 — За накреслен
нями XXIV з’їзду КПРС. Те
лежурнал «Сільське життя». 
(К). 17.40 - Телевісті. (К).
З включенням Кіровограда. 
І18.00 — Українське кольорове 
телебачення для дітей, «Со
нечко». (К). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
ЇМ). 19.00 — Чемпіонат СРСР 
о футбола. «Динамо» (Мінськ) 
•— ЦСКА. В перерві — хроні
ка тижня. (Кіровоград). 20.45— 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Художній фільм «Любов Се-

рафима Фролова». (К). 22.35— 
«Нам сонце братерства сяє». 
Літературно-театральний ог
ляд. (Одеса). 23.30 — На вело
гонці миру. (М). 23.50 — Теле
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для шко
лярів «Жайворонок». (Рига). 
10.45 — «Тобі, юність». (Вол
гоград). 11.15 — Художній
фільм «Сімейне щастя». (М). 
12.40 — В ефірі «Молодість». 
«Русгаві — місто юності». 
(Тбілісі). 18.6) - Новини. (М). 
18.05 — Для школярів «Піонс- 
рія». (М). 18.30 — Фільм-кон- 
церт «Віолста Бовт». (К). 19.30 
— Українське кольорове теле
бачення. Л. Українка «Осіння 
казка». Телеспектакль. (К). 
20.30 — «На добраніч, діти». 
(К). 20.45 — «Скарби народу». 
(Львів).

СЕРЕДА. 12 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Телефільм.(•?•) Наша адреса і телефони

м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор* 

гу — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
БК 02313, 8вденс 6Н97, _

Кіровоградське міське професійно-технічне училище Xs 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ПРИЙОМ УЧНІВ
НА ТАКІ

ОГОЛОШУЄ
НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ___ __

КИ. Строк навчання 1 рік. Приймаються юна
ки з мінімальним піком 17,5 років, з освітою 
8—10 класів

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ. 
Строк навчання 1 рік. Приймаються юнаки І 
дівчата з мінімальним віком 15 років, з осві
тою 8—10 класів.

ТОКАРІ. Строк навчання 2 роки. Приймаю
ться дівчата з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8—10 класів.

СЛЮСАР1-САНТЕХН1КИ. Строк навчання 2 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8—10 класів.

ТОКАРІ. Строк навчання 3 роки. Приймаю
ться дівчата з мінімальним віком 15 років 
з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ. Строк навчання З 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним віком 
15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-ІНСГРУМЕНТАЛЬННКИ ПО ВИ
ГОТОВЛЕННЮ І РЕМОНТУ ШТАМПІВ, ПРИ- 
СТОСУВАИЬ І ПРЕС-ФОРМ. Строк навчання 
З роки. Приймаються юнаки з мінімальним 
віком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-САНТЕХН1КИ. Строк навчання З 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РО-

ФОРМОВ- БІТ. Строк навчання 3 роки.Приймаються юна
ки та дівчата з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8 класів.

Всі учні забезпечуються триразовим харчу, 
ванним, обмундируванням і спецодягом, а фор
мувальникам надається обладнаний гуртожи
ток. Крім того, всі учні одержують 33 проценти 
ьід зарплати під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам 
видасться атестат по спеціальності, а учням з 
трирічним строком навчання — ще й атестат 
зрілості, оскільки 
редню освіту. Ті, 
відзнакою, мають 
поза конкурсом.

Початок занять
Вступники повинні подати ... ,

заяву на ім’я директора, свідоцтво про осоіту, 
характеристику зі школи, свідоцтво про народ
ження, а досягшим 16 років — паспорт, ме
дичну довідку, довідку з місця проживання, 
автобіографію, довідку про склад сім’ї, шість 
фотокарток розміром 3x4 см.

Прийом документів щодня з 15 травня ц. р., 
крім неділі, з 10 до 18 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовт
невої революції, № 20, телефони №№ 2-36-73, 
2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

в училищі одержують се- 
що закінчили училище з 

право вступити до інституту

— 1 вересня 1971 року.
такі документи:

львівський 
ПОЛІГРАФІЧНИЙ 

ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ

прийом учнів на 1971—1972 
навчальний рік

ГОТУЄ:
на базі неповної середньої 

школи:
технікіа-техиологів по виготов- 

ленто Форм високого друку; 
техніків-технологіп по друкар
ських процесах високого друку, 

на базі середньої школи: 
технікіа-технологіа високої о 

друку; техніків-механіків по 
експлуатації поліграфічних ма
шин та устаткування; бухгалте
рів для роботи на поліграфічних 

НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ: 
на базі неповної середньої 

школи:
техніків-технологів по виготов
ленню форм високого друку; тех
ніків-технологів по друкарських 
процесах високого друку; техні- 
ків.техиологів брошурувально- 
палітурного виробництва.

на базі середньої школи: 
бухгалтерів для роботи на по
ліграфічних підприємствах.

Вступники здають іспити.’ 
На базі неповної сере.” 

школи — українську або росій
ську мову (диктант), '
ку (усно).

На базі середньої 
українську .
та літературу (твір), математи
ку (усно).

Для вступу потрібно подати 
заяву, свідоцтво про освіту (в 
оригіналі), медичну довідку 
(форма № 286), три фотокартки 
(3x4).

Заяви приймаються на стаціо
нарне відділення:

на базі неповної середньої 
шкли з 1-го червня по 31 липня 
1971 року;

на базі середньої школи з 1-го 
червня но 15 серпня 1971 року.

Заочне відділення — з 4-го 
травня по 10 серпня 1971 року.

Вступні іспити проводяться з 
1-го по 20 серпня 1971 року.

Адреса технікуму: м. Льзів, 
пл Радянська. 1.

ДИРЕКЦІЯ.

k
і

середньої

математи-

___ школи — 
або російську мову

L
і

:

І

Кіровоградське міське професійно-технічне училище № 2
провадить прийом учнів на 1971 — 1972 навчальний рік

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, малярія, теслярів, 

плиточників-лицювальннків, мозаїстіи — 
строк навчання 1 рік;

малярів-штукатурів — строк навчання 
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та 
дівчата віком від 15 до 19 років з освітою 
за 8, 9, 10 класів.

Приймаються також демобілізовані з лав 
Радянської Армії.

Зараховані до училища забезпечуються гур
тожитком, безплатним триразовим харчуван
ням, обмундируванням, спецодягом, підручни
ками і одержують третину сум, зароблених 
ними на виробничій практиці. Час навчання в 
училищі зараховується в загальний трудовий

Училище має добру матеріальну базу для 
підготовки кваліфікованих спеціалістів, облад
нані кабінети, лабораторії, майстерні. Працю
ють гуртки самодіяльності, технічної творчос
ті, спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих І

середніх спеціальних учбових закладів иа 
пільгових умовах.

Випускники-відмінники можуть бути направ, 
лені в вищі й середні учбові заклади профе
сійно-технічної освіти, де навчання проводить
ся при повному державному забезпеченні.

При училищі е вечірня школа, де учні змо
жуть одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати за
яву з зазначенням обраної професії, автобіо
графію. характеристику, свідоцтво про народ
ження (оригінал) або паспорт, свідоцтво про 
освіту (оригінал), довідки з місця проживан
ня, про склад сім’ї, шість фотокарток розмі- 
рок 3X4 см. та довідку по формі № 286.

Документи приймаються до 15 серпня 1971 
року.

Початок навчання 1 пересня 1971 року.
Адреса училища: вул, Леніна, 19. вхід Із 

вул. Декабристів. № 3, телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

КРАСНОЛУЦЬКИИ
ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ
Аііністерство вугільної 
промисловості СРСР

ОГОЛОШУЄ

прнйом учнів на 1971-72 
навчальний рік

на перший курс з спеціальнос
тей:

підземна розробка вугільних 
родовищ;

гірнича електромеханіка;
експлуатація автоматичного 

обладнання в гірничій промис
ловості,

На перший курс приймаються 
особи, що закінчили 8 — 9 кла

сів. а також особи, що мають 
свідоцтво за 7 класів і які скла, 
дуть екзамени з російської мови 
(диктант); з математики (усно).

Прийом заяв по 31 липня 1971 
року.

Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня 1971 року.

За довідками звертатись на 
адресу: Ворошиловградська об
ласть. м. Красний Луч, гірничий 
технікум.

ДИРЕКЦІЯ-

t

£

«Безіменний з Уплісцихе». 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів сьомого кла
су. «Культура українського 
народу в XVIII столітті». (К). 
12.10 — Тележурнал «Наука 
Грузії». (Тбілісі). 12.40 — Но
вини. (М). 16.45 — «Мости
дружи і братерства». «У чехо
словацьких шахтарів». (Всро- 
шнловград), 17.05 — «Поет-піс- 
няр Андрій Пашко». (Харків). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
Новини. Радянській Грузії — 
50 років. (М). 18.05 - Виступ 
Голови Ради Міністрів Грузин
ської PCP Г. Д. Джавахішвілі. 
(М). 18.20 — «З грузинською

маркою». Промисловість Грузії 
за 50 років. (М). 19.20 — «За 
рядками партійних накрес
лень». (Кіровоград). 19.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футбола. «Ди
намо» (М) - «Динамо» (К). 
21.15 — Програма «Час». (М). 
21.45 — Кольорове телебачен
ня. Концерт майстрів мистецтв
Грузинської PCP. (М). 22.45 —

Тележурнал «Старт», (К). 
23.2? - Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для мо
лодших школярів. «Світить 
зірочка». (Ташкент). 10.45 — 
Для дітей. Художній фільм 
«Білий флюгер». (М) 18.30 — 
Для школярів «Школа моя 
рідна». (Дніпропетровськ). 
19.00 — До 100-річчя з дня на
родження В. Стефаннка. «Во
лодар дум селянських»« 
(Львів). 20.00 — «Степові акор
ди» Концерт. (Кіровоград). Нц 
Республіканське телебачення. 
20.30 — «На добраніч, діти!»

ЧЕТВЕР, 13 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — Для шко
лярів. Тележурнал «Вогнище». 
(Тбілісі). Ю.45 — Для дітей 
«Маленькі музиканти», Кон
церт. (М). іі.іб — Телевісті. 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Біологія для учнів 10 класу, 
«Організм і середовище». (К), 
12.10 — Теленарис. (К). 12.20—

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоірад.

Науково-пізнавальна програма. 
«Природа і людина», (М). 
13.05 — «В. Стефаннк — май
стер соціально-психологічної 
новели». (К). 16.50 — «Увага! 
Небезпека'» (К). 17.10 — Теле- 
вісгі. (К). 17.30 — «Піввіку бо
йового шляху». До 50-р1ччя 
Комуністичної париї Чехосло- 
ваччини». (М). 18.00 — Для
шко.ттрів «Фізкульт-прпзіт». 
(К). 18.30 — Ленінський універ
ситет мільйонів. (М). 19.00 — 
Заключний концерт фестивалю 
мистецтв «Московські зірки». 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з’їздів, (М). 20.10 — 
Програма «Час». (М). 20.40 — 
Продовження трансляції за
ключного концерту фестивалю 
«Московські зірки». (М). 21.45 
— Художній фільм «Незвичай
на виставка», (К). 23.15 — Те
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА 18.00—• 
Новини. (М). 18.05 - Вірші
Г. Абашідзе. (ЛІ). 16.30 —
А. Шуринова «Морозко», 
Лялькова пистава. (Запоріж
жя). 19.15—Телефільм «Серена
да». (К). 19.45 — Тележурнал 
«До світла». (Львів). 20.15 — 
«Пісні юності». Концерт. (К) 
п!п5 ~ *Иа Л°бРа,Ііч. Діти!»,

Шкільний екран. Українська 
література для учнів 10 кла
су. «Становлення української 
радянської літератури (20 — 
30 рр.)», (К).-17.00 — «Показу© 
рейдова». (Кіровоград). 17.15— 
Телефільм. (Кіровоград). 17.4(1 
~ Телевісті. (К). З включен
ням Кіровограда. 18.00 — Пере
дача, присвячена 100-рІччю з
дня народження видатного 
українського письмен и и к а 
Н- Стефаннка. (К). 21.00

1 еп°Ртаж про торжества, при- 
січені 50-річчю Грузинської 
г Н Комуністи тої партії

Р*31'. І"). 22.30 — Чемпіонат 
У',’1’0.1’*1 3 споРтнвної гімнасти* 
7І (К)аДР Д)' 00,15 “ Тслси,с’

Друкарня їм. Г. М. Димнтроііа, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 2765. Тираж 54.500,

П’ЯТНИЦЯ, 14 ТРАВНЯ ПЕРША ПРОГРАМА 10.30 І 
Передача, присвячена 50-піччю 
Грузинської PCP I Комуністич
ної партії Грузії, По закінчена 
ні концерт майстрів мистецтв 1 
колективів художньої самодіяльності Грузії, (М), іо'го 2«

„ійРУГЛ ПРОГРАМА. 17.05 -у 
■Піонерська естрада». (До 
нецьк). 18.00 - Новини, (м/, 
ю.из Кольорове телебачень 
ня. (М). ід.оо — Святковий 
концерт. (М). 21.00 - «На до 6« 
Раніч діти!» (К). 21.15 - Хуг 
Дожині фільм ’ «Кам’яний 
хрест», (К),
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