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ВИБОРИ ДО РАД — СПРАВА НАРОДУ
Змагання за титул чемпіона.

З III ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ МАЙСТРІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ

О Чемпіонський титул —за комсомолкою

Наближається день виборів до Верховних 
Рад союзних, автономних республік і до 
місцевих Рад депутатів трудящих, які від
будуться в неділю, 13 червня.

Зараз відбуваються зустрічі кандидатів у 
депутати з виборцями, розгорнулась велика 
агітаційна робота серед населення. Мільйони 
трудящих беруть участь у роботі агітколек
тивів, виступають як довірені особи.

Широка участь населення у підготовці 
виборів до Верховних Рад союзних, авто
номних республік і до місцевих Рад депута
тів трудящих яскраво показує, що вибори в 
нашій країні є справою всього народу, свід
ченням великого авторитету, яким користую
ться Ради депутатів трудящих у Населення.

(ТАРС).

О Доярка

О Наймолодшим

З повнила правом III об
ласний конкурс майстрів 
машинного, доїння можна 
назвати молодіжним. Бо 
більшість його учасників — 
люди віком до ЗО років. 
На боротьбу за першість з 
досвідченими майстрами 
Людмилою Пухальською, 
Пилипом Митрогою, Надією 
Ткаченко, Анатолієм Цару
ком стала Ніна Майстренко, 
Володимир Міщенко, Тама
ра Руденко, яким лише по 
дев’ятнадцять років. І хай 
не пощастило наймолод
шим зайняти найвищі схо
динки п’єдесталу пошани, 
але вже те, що вони стали 
чемпіонами своїх районів, 
що вони брали участь в об
ласних змаганнях, свідчить 
про значний ріст майстер
ності молодих тваринників.

Конкурс розпочазея минулої 
п’ятниці. 23 його учасники в Кі
ровоградському технікумі меха
нізації сільського господарства 
показували вправність, розби
раючи і складаючи доїльні апа-

професія... чоловіча?

учасникам конкурсу — по 19
рати. Але наступного ранку, як 
вони прибули для продовження 
боротьби в колгосп «Заповіт 
Леніна» Кіровоградського райо
ну. лідер був невідомий — ко
місія не оголосила оцінок. Про
те лідерство на цьому першому 
етапі практично не давало ні
яких переваг, оскільки дев’ять 
десятих загальної суми батів 
припадає на сам процес доїн
ня. Гах що в літньому таборі 
колгоспу «Заповіт Леніна» на
дія на успіх посміхалася всім.

Майстри розділились на 
кілька груп. В той час, ко
ли одні доять, — а за умо
вами конкурсу треба ви
доїти дві корови — інші 
пильно стежать: як підми
вають, масажують вим’я, 
наскільки акуратна робота 
суперників, чи добре ви
доєна корова. Але це не 
була увага конкурентів, які 
будь-що хочуть «засипати» 
ще одного претендента на 
першість. За роботою су
перників стежили добро
зичливі друзі, яким бороть
ба, змагання не перешкод
жають допомагати один од

ному, ділитись досвідом.
Справді, вони й поза конкур

сом ведуть шодсину боротьбу. 
За те, щоб успішно виконані 
соціалістичні зобов’язання пла
ни першою року нової п’ятиріч
ки, щоб зайняти почесне місце 
у цьому змаганні. І разом з тим 
доярка колгоспу «Комуніст» 
Новомнргородського району 
Любов Мельниченко не буде 
приховувати, завдяки чому ми
нулого року вона одержала 
4511 кілограмів молока на коро
ву Вона охоче поділиться дослі
дом, як і Любов Фатовечко з 
Олександрійського, чи Галина 
Савченко з Гайзоронського ра
йонів, чи будь-хто інший.

А доїння закінчується. 
Судді підсумовують бали. 
Найбільшу кількість набра
ли Ганна Позняк, доярка 
колгоспу «Заповіт Леніна», 
де проходив конкурс, Пи
лип Митрога з радгоспу 
«П’ятихатський» Петрівсько- 
го і Віктор Васильєв з кол
госпу «Победа» Новоук- 
раїнського районів. Та вони 
ще не піднімаються на 
п’єдестал пошани. їм на

лежить знову вступити в 
боротьбу, і тільки за ре
зультатами фінального доїн
ня буде названий чемпіон.

Комсомолка Ганна Позняк 
не поступилася першістю, 
їй і присвоєний почесний 
титул чемпіона області 1971 
року. Друге й третє місця— 
за чоловіками Віктором Ва
сильєвим і Пилипом Мит
рогою. Чи не стає чолові
чою професія доярки?

На республіканському 
конкурсі від Кіровоград
ської області виступатимуть 
Ганна Позняк і Віктор Ва
сильєв.

Наймолодшим учасникам 
змагання — Тамарі Руден
ко з колгоспу імені Шев
ченка Ульяновського райо
ну, Ніні Майстренко (кол
госп імені Чкалова Голова- 
нівського району), Володи
мирові Міщенку (колгосп 
імені XXI з’їзду КПРС Боб- 
ринецького району) вруче
ні призи обкому ЛКСМУ.

1. ЧОРНОГОРЕЦЬ. Фото В. КОВПАКА.Переможці конкурсу.

Викидають колос кіровоградські 
пшениці. Здобули вони собі добру 
славу хліборобську у всій країні. 
Своєю ваговитістю та пишністю. 
А та вага колосова споконвіку ро
билася людськими руками, трудів
ничим завзяттям, майстерністю 
орача і сівача і того, хто вінчає 
золотий урожай, — степового 
женця.

Бо від його, женця, сумління за
лежить заключний і найзвучніший 
акорд у титанічній симфонії 
невтомної праці на широкій ниві.

НА ТВОЇХ РУКАХ — ВАГА КОЛОСА
ЗМАГАННЯ СЕРЕД МЕХАНІЗАТОРІВ ОБЛАСТІ НА ПРИЗ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Готові комбайни {а десь їм да
леченько до готовності!), готові 
жатки, зерноочисні машини, очи
щаються токи, будуються нові (а 
десь тільки в планах колгоспних 
правлінь те очищення та будуван
ня!), ще раз перевіряється готов
ність транспортних засобів...

Від усього цього залежить робо
та комбайнера — бути їй ритміч
ною, кипучою, чи перетворитися 
на біганину до кузні та різні вичі
кування, де втрачатимуться дорогі 
хвилини хліборобського труда.

Вже п’ятий рік обласна моло
діжна газета «Молодий комунар» 

веде змагання серед молодих ме
ханізаторів на приз «Кращий мо
лодий жнець Кіровоградщини».

Переможцями змагання були 
кращі з кращих комбайнерів Но- 
воукраїнського і Ноагородківсько- 
го, Маловисківського і Петріасько- 
го районів. Систематично висвіт

лювався хід цього змагання у пе
ріод жнив.

ОТЖЕ, ПРАПОР ЗМАГАННЯ МО- 
ПОДИХ ЖЕНЦІВ КІРОВОГРАДЩИ
НИ ПЕРШОГО РОКУ НОВОЇ П’Я
ТИРІЧКИ ПІДНЯТО!

МОЛОДИЙ ЖЕНЦЮ! Твоя робо
та, твої радощі залежатимуть від 
сьогоднішньої готовності. Все зро
би, все перевір, все підготуй для 
великого походу на золотий лан!

ВКЛЮЧАЙСЯ В ЗМАГАННЯ НА 
ПРИЗ «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ 
ЖНЕЦЬ КІРОВОГРАДЩИНИ!».

’Успорт^ СПОрт\сїЮРТ^

ПЕРЕД СВОЇМИ
ВІКНАМИ
КЛИЧУТЬ СТАРТИ СПАРТАКІАДИ 

«ЮНІСТЬ»
І знову в школярів канікули. Залишивши 

класні кімнати, хлопчики да дівчатка ціле 
літо відпочиватимуть, готуватимуться до 
нового навчального року. Влітку їх че
кають цікаві туристські мандрівки, походи 
по місцях колишніх боїв, зустрічі з воїна- 
ми-ветеранами. їх кличуть піонерські та
бори.

Готувались до літніх канікул і фізкуль
турні активісти нашого міста. Вони нині 
приймають своїх молодших друзів в спор
тивно-трудових таборах, на оздоровчих 
майданчиках, біля шкіл, в будинкоуправлін- 
нях. Наймасовішими спортивними змаган
нями будуть ті, що запрограмовані спар
такіадою «Юність». Спортивні поєдинни з 
підлітками ми влаштовуватимемо за міс
цем проживання. Юні спортсмени бороти
муться на футбольних полях за приз «Шкі
ряний м’яч», визначатимуться кращі волей
больні, баскетбольні команди, мірятимуть
ся майстерністю легкоатлети, бадмінгоні- 
сти, тенісисти.

В проведенні спартакіади «Юність» ми 
вже маємо певний досвід. Торій, напри
клад, в ній взяло участь понад 5 тисяч

школярів молодших класів. Серед кращих 
були команди житлово-експлуатаційних 
контор №№ 6, 7, житлово-комунального 
відділу заводу «Червона зірка». В органі
зації змагань велику допомогу надавали 
наші шефи —- робітники-червонозорівці, 
вчителі Л. Уваровська (СШ № 13), І. Дол- 
гополов (СШ № 34) та інші фізкультурні 
активісти міста.

Готуючись до спартакіади, квартальні ко
мітети Кіровограда знову подбали про по
ліпшення спортивної бази. З’явились нові 
майданчики на Черемушках, в ЖЕК № 1. 
А ми о свою чергу готували спортивних 
вожатих, інструкторів-методистів. Найбільш 
активні з них — комсомольці з взуттєвої та 
швейної фабрик, заводу «Червона зір
ка», студенти факультету фізвиховання пед
інституту.

Поки що на спортивних майданчиках — 
товариські зустрічі між футболістами, бас
кетболістами. А 15 червня почнеться рози- 
граш призу «Шкіряний м'яч». Коаща фут
больна команда міста потім візьме участь 
у фіналі першості республіки.

Отже, ми готові прийняти вас, юні друзі. 
Чекаємо спортсменів в Ленінських кімна
тах будинкоуправлінь, на майданчиках 
спортивних комплексів, чекаємо в кожно
му дворі.

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
інструктор Кіровоградського місь
кого комітету по фізкультурі й 
спорту.

ФУТБОЛ

ЩІЛИНИ
В ЗАХИСТІ

Матчем у Хмельницькому 
з динамівцями кіровоград
ська «Зірка» завершила своє 
тритурове турне по чужих 
полях. Тут вона зазнала по
разки з рахунком 1:?.

По набраних очках це 
турте нічим не відрізняється 
від першого: три очка при
везли додому кіровоградці 
і тоді, і зараз. Це не так 
уже й погано. Але задово
лення від останньої поїздки 
менше, ніж попередньої. 
Адже того разу було три 
нічиїх, а зараз одна нічия, 
одна перемога і поразка.

Іим прикріший цей про
граш, що наші земляки про
пустили в свої ворота два 
м ячі. Виходить, що в за
хисті кіровоградців утвори
лися щілини.

Наступний тур — 6 черв
ня. Наші футболісти прий
матимуть на своєму полі 
торпедівців Луцька.
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ЗВУЧИТЬ 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПІСНЯ

Наближається до кінця Всесоюзний молодіжний 
фестиваль комсомольської пісні, який ЦК ВЛКСМ 
Проводить разом з Міністерством культури СРСР 
і Державним Комітетом Ради Міністрів СРСР по 
телебаченню і радіомовленню. 4 червня у місті 
Краснодоні Ворошиловградської області відчриі 
рається заключний тур фестивалю.

Як повідомили 1 червня на прес-конференції з 
ЦК ВЛКСМ, фестиваль вилився у велике моло
діжне музичне свято. Так, наприклад, у Пермській 
області в ньому брали участь 70 тисяч чоловік. 
Тут створено шість нових хорових і дванадцять 
вокальних колективів. Дуже добре фзстиззль 
пройшов на Україні, у Білорусії, в Таджикистані, 
Латвії, Ленінграді і Москві.

В результаті міських, обласних, республіканських 
оглядів на заключний тур відібрано 99 співаків. 
23 чоловіка з них — учасники самодіяльності. Для 
більшості виконавців це — перший виступ на все
союзній естраді. Першість виборюватимуть також 
поети і композитори, які працюють над комсо
мольською піснею. Жюрі конкурсу, до якого вхо
дять відомі композитори, поети і співаки, має 
Прослухати 29 нових пісень і назвати кращу.

(Кор. ТАРС),

Дев’ятиповерхова споруда оригінальної архітектури 
виросла в столиці Казахської PCP — місті Алма-Агі Це 

Будинок преси. Тут розмістились 22 редакції республіка.1!, 
ських газет і журналів. ....

Фото І. БУДНЕВИЧА. 
(АПН).

У народів СРСР в багато національних 
видів боротьби. Киргизи полюбляють, на
приклад, кінну боротьбу, яка називається 
«Оодариш». На правому фото ви бачите 
момент такої гри.

Фото АПН,

•

ЧИ ГОТОВІ 
БІЛІ ПАКЕТИ?

Майстерністю міряються сільські са
нітарні дружини області

Все було як на святі: шикувались ко
лони, з парадній формі — зелених, си
ніх, голубих костюмах марширували мі
стом загони кращих сільських санітар
них дружин. Карбуючи крок під ритм 
урочистого маршу, вони рушили до 
кладовища військової слави «Кріпость». 
Йшли містом і співали пісні. Кожна дру
жина — свою, найулюбленішу. Поклав
ши вінки весняних квітів до обеліска 
Невідомому солдатові, дівчата-езні- 
тари хвилиною мовчання вшанували 
пам'ять загиблих воїнів, які визволяли 
Кіровоград.

А потім дружини складали рапорти, 
доповідали про готовність взяти участь 
в змаганнях сільських санітарних заго
нів області. На пересіченій місцевості, 

ТІ АЙЯСКРАВІШЕ потяг нашого сучас- 
ника до творчості виявляється в 

бурхливому розвитку художньої само
діяльності. Світ мистецтва. Торкаючись 
глибини людських почуттів і народної 
мудрості, людина очищає себе і обла
городжує інших. Творча праця дає натз 
хнення для творчості душі. Хороше на 
серці — йдеш на люди, народжується 
пісня. Мабуть, тому так гаряче прийма
ють глядачі самодіяльних митців. Слово 
І почуття, народжене людиною, що 
вдень стояла за верстатом, або орала 
колгоспні ниви, глибше вражають, не 
можуть здатися несправжніми.

Сьогодні славі колективу вимірюється пе ли
ше високими процентами перевиконання ви
робничих планів. Вона здобувається й у зма
ганні талантів. Та буває. Іноді, що нагороди 
за грамоти жовтіють за скляною вітрино» 
колгоспного музею, ДОНОСИЛИ лише відгомін 
минулих перемог, творчих удач. Бо, як дехто 
висловлюється, розвиток художньої самодіяль
ності на селі відбувається ні в якому іншому 
напрямку, окрім... хвилеподібного. Підйом чер
гується зі спадом Така вже, мовляв, специ
фіка сільського буття. Активізація діяльності 
самодіяльних колективів перебуває у прямій 
залежності від вільного часу сільського тру
дівника. Зимою його значно більше. Отже — 
якщо курчат рахують восени, то дипломи 1 
медалі переможців-аматорів — весною.

В Бобринецькому районному відділі 
культури теж усе підраховано. 12—20. 
Різниця між цифрами — це ріст кіль
кості постійно-діючих агіткультбригад, в 
порівнянні з минулим роком. 63 вечори, 
присвячені партійним з’їздам, відбули
ся в сільських клубах, 78 тематичних ве
чорів. Під час роботи всесоюзного пар
тійного форуму агітаційно-масова робо
та велася безпосередньо на робочих 
місцях.

Весняна пора покликала хлібороба у 
поле, і тут агіткультбригади — бажані 
гості. Під літнім сонцем зараз дзвенить 
пісня і вагоме слово агітатора, музика 
запального танцю і сатирична листівка. 
Завжди з нетерпінням чекають, напри
клад, агіткультбригаду Витязівського 
Будинку культури. Той, хто почуває за 
собою якусь провину, вважає за краще 
не попадатися агіткультбригадівцям на 
очі. Таким часто перепадає: аматорами 
складаються частівки на актуальні міс
цеві теми, в яких дошкульним словом 
викриваються ледарі, недбайливі госпо
дарі, п’яниці.

В районі постійно дів агітпоїзд, в якому, 
крім бригади самодіяльних артистів, є ав-ед- 
лазка, що торгує промисловими 1 продополь- 
чііми товарами, пересувний філіал комбінату 

побутового обслуговування. Залишилися задо
волені хлібороби колгоспів Імені Чапаєяа, 
«Зоря комунізму», «Україна», імені Орджоні- 
кідзе — всюди, де побував агітпоїзд.

Активно готується Будинок культури 
до передвиборної кампанії, обновлює 
репертуар, аматори виїжджають з кон
цертами, влаштовують відпочинок мо
лоді.
•З НАЧНО зросла матеріальна база 
*-* художньої самодіяльності. Багато клу
бів стали Будинками культури. Обов’язки 
одного колишнього завклубом розпо
ділені на двох — директора і худож
нього керівника, що безпосередньо 
займається самодіяльним колективом.

Стосовно «теорії хвиль» — це підйом. Але 
ось ще цифри. 82—12. Це вже — проблеми 
художньої самодіяльності. 82 чоловіка було 
послано до Кіровограда у школу підготовка 

СПІВАЮТЬ ДІВЧАТА...
• Математика і «теорія хвиль»
• Чому в клубі порожньо?
• По сцені ходити заборонено

керівників художньої самодіяльності. Дванад
цять залишилося працювати за фахом. Інші? 
Хто виїхав, хто на іншій роботі. Кажуть, ос
таннім часом порожньо стає в сільських ту
бах. Не йдуть люди — бо нецікаво. Нецікаво 
— немає спеціалістів, їдуть вчитися, в основ
ному. ті, кому не знайшлося притулку в гос
подарстві. Кого можна безболісно відправити, 
не шкодячи загальній спразі. А серед них — 
талантів не так уже й багато. І га півроку' 
навряд чи повернеться на село спеціаліст. Лю
дей же з творчим нахилом, доярку чи ком
байнера, колгосп не відпустить — вони тут 
потрібні. Звідси наслідок — погіршення куль
турно-масової роботи, нецікаві вечори, замок 
па дверях

ЙДУТЬ люди до деяких клубів, — 
бо не в кожному з них затишно і 

навіть не завжди... безпечно. Як, скажі
мо, в Новоградівці. Зайдеш у приміщен
ня і поспішаєш швидше втікти звідти. 
Задля власної безпеки, бо цей так зва
ний «клуб» давно уже в аварійному ста
ні. І де тут уже до цікавого і змістов
ного відпочинку, коли по сцені ходять 
навшпиньки, і розмовляють півтоном. 
До того ж взимку температура в примі
щенні нічим не відрізняється від зов
нішньої.

Виникає цілком слушне питання: чому 
колгосп не будує нове приміщення’. Не

має коштів? Кошти є. І клуб будується. 
Ось уже майже п'ять років. Такими 
ударними темпами, що... стіни вже сто
ять. Та, мабуть, будівельники перевтоми
лися. Бо трест «Кіровоградсільбуд», 
спромігшись за такий строк вигнати ли
ше стіни, запропонував закінчувати бу
дівництво... самому колгоспові. І тепер 
ламаються стріли у довгих і безрезуль
татних перепалках між колгоспом і бу
дівельним управлінням. І така справа не 
лише в Новоградівці. Не впорядковані 
приміщення у селі Миколо-Бабанці, не
має будинків культури у колгоспах іме
ні Щорса, «40-річчя Жовтня», імені Ко- 
мінтерна та ін. В багатьох клуб«* і бу
динках культури немає умов для гурт
кової роботи. Взяти хоча б той же Ви- 

тязівський Будинок культури. Приміщен
ня непогане. Колгосп виділив на його 
ремонт 100 тис. «рб. Але все ж тісну 
□ато. Коли працюють гуртки — хоро
вий, духовий, танцювальний, розмістити
ся ніде. Немає приміщень для гуртково? 
роботи в Кетрисанівському Будинку 
культури, Павлогірківському та ін.

Отже, це знов хвиля, ще заважає 
повністю віддатися творчій роботі.

Лауреатам» і дипломантами обласного фес
тивалю. присвяченого XXIV з’їздові КПРС та 
XXIV з’їздові КП України, стали духоїімй ор
кестр колгоспу «Комінтерн», танц'ова.іьн.ін 
колектив Кетрнсанівського сільського Булпд- 
ку культури, естрадний оркестр районного Бу
динку культури. На обласному огляді агіт- 
культорчгада Бобрпнецького Будинку культу
ри одержала диплом 1 ступеня. Успіхи бет- 
перечні. Тим більше прикро, що «теорію 
хвиль», в Бзбрннгцькому районі все ж можна 
підкріпити багатьма конкретними фактами.

Комітети комсомолу розвиток худож- іі 
ньої творчості молоді мають вважати 
одним з перших завдань в комуністич
ному вихованні сільських юнаків та дів
чат.

М. СЕМЕНЮК.
м. Бобрнпець,

на залах, під шатами кленів санітари 
складали Іспит. Прозвучав сигнал — 
місцевість заражена, є радіація, є «по
терпілі». Дівчата одягають протигази, 
беруть з собою носилки і кидаються 
рятувати «поранених».

На різник напрямках судді визначають 
знання кожного члена санітарної дру
жини — це видно з того, як працюють 
дівчата біля «потерпілих». Успіх дружин 
залежить також, як вони підготувались 
до роботи наперед, як вивчили техніч
ні поиладдя, як склали санмінімум,

І ось головна суддійська комісія вже 
має перші відомості:

_  Найшвидше й найвправніше діють 
вільшанці. На загазованій ділянці кращі 
оцінки отримали Людмила Лупаренко з 
колгоспу імені Дзержинського Компа- 
ніїеського району, Євгенія Леонозець з 
радгоспу «111-й Вирішальний» Новго- 
роднівського району.

Найбільшо очків вибороли дівчата з 
сандружинч колгоспу «40 років Жовтий* 

Вільшанського району. Вони й стали пе
реможцями змагань. А представники 
колгоспу «Мир» Гайворонсьчого району 
та колгоспу імені Шевченка Новомирго- 
родського району розділили між собою 
II—III місця.

Під час змагань кожна санітарна дру
жина виставила свої стінні газети, що 
були випущені з початку року. За кра
щу з них редакція газети «Молодий ко
мунар» встановила спеціальний приз. 
Він дістався дружині колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоукраїнського району.

М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімках: (вгорі) — санітари з рад
госпу «Ill-й Вирішальний» Новгородків- 
ського району Таїсія Тригуб і Євгенія 
Леонозець; (праворуч) — йде перевірка 
стройової підготовки сандружин, на пе
редньому плані — сандружина колгос
пу ім. Фрунзе Кіровоградського райо
ну.

Фото Ю. Лівашником.



З червня 1971 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР^ З втор»

ЧЕРВОНІ БЮЛЕТНІ
Весна нині в Болгарії назви« 

чайна. Вона заповнена подія« 
ми, що мають епохальне зна
чення в історії братнього на
роду. Нещодавно закінчився 
X з їзд БКП, котрий прийняв 
Директиви по новому п’яти
річному плану розвитку соціа
лістичного суспільства і нову 
Програму БКП. 10 травня від
булась сесія Народних зборів, 
де з доповіддю про нову кон
ституцію країни виступив го-

лова комісії по виробленні її 
проекту Тодор Живков.

Проект конституції з гаря
чою зацікавленістю обговорю- 
вався болгарським народом. 
Понад 3 мільйони чоловік, ін
шими словами, все доросле на
селення країни, взяли участь 
в обговоренні. Подані сотні 
пропозицій, ретельно розгля
нуті комісією і враховані 8 
проекті.

Напередодні референдуму я 
бесідував у Софійському місь
кому комітеті Вітчизняного 
фронту з його секретарем 
Донкою Узуновою. «Для обго
ворення проекту конститу
ції, —• сказала зона, — лише в 
столиці відбулось понад 4 ти
сячі зборів».

Комуністична партія і всі 
громадські організації країни 
розгорнули велику агітаційну 
роботу в зв’язку з референ
думом. «Всі до одного прого
лосуємо червоним бюлетнем» 
(червоний бюлетень означає— 
«так», білий — «проти» — 
Ю. Г.), «Скажемо своє тверде

«за» новій конституції!» — та
кі лозунги зустріли трудящих 
біля урн сонячного недільно
го ранку 16 травня.

Референдум пройшов а об
становці великої політичної 
активності, всенародного підче; 
сення. Приймаючи свою нову 
конституцію, що відображає і 
закріплює юридично успіхи 
республіки, люди зв’язали цю 
подію дружбою з великою 
Країною Рад. Раді Іванов, го
лова одного з крупних агро
промислових комплексів Бол
гарії, сказав мені: «Наше бра
терство буде жити в віках, то
му, що це братерство інтерна-

ціоналістів, братерство кому
ністів. Така воля болгарського 
народу, і вона відображена а 
проекті нової конституції. » 
ньому сказано, що болгар
ський народ повний рішучості 
зміцнювати і розширювати 
непорушний союз, дружбу і 
всебічне співробітництво з 
СРСР. За конституцію, що ві
дображає думки ї почуття 
кожного болгарина, не можна 
було голосувати інакше, ніж 
ствердно».

власкор
Софія.

10. ГЕККЕР, 
АПН у Болгарії.

р ДНО ВРАНЦІ 24 травня, коли ще 
рожевіли вершини гір, а трава ви- 

олискувала росою, вулиці болгарських 
міст і сіл мали особливо святковий ви
гляд. Святковий похід почали школя
рі і студенти. Вони несли зеличезні бу
кети. Полум’яніють червоні півонії І 
гвоздики, блищать ніжні калли, пахнуть 
запашні троянди і нарциси... Ось почи
нають гриміти шкільні оркестри, і го
луби зграями шугають у голубе небо. 
Всюди полум’яніють слова: аВперед, 
наука — сонце!»

Ніхто не всидів а цей травневий ра
нок вдома. Люди похилого віку вийшли 
на вулиці, щоб подивитися на своїх 
онуків і пригадати минулі роки, а мо
лодь, — щоб відмітити кінець ще од
ного навчального року. 24 травня кож
ному приносить радість, теплий спомин.

Це світле весняне свято зв’язане з 
іменами братів Кирила та Мефодія, 
творців слов'янської писемності, основи 
розвитку народної культури,

Велика історична заслуга Кирила І 
Мефодія не обмежується кордонами 
Болгарії. Хотілося б. згадати слова ві
домого французького вченого Жана 
Гуаяра, проголошені "ним на сесії 
ЮНЕСКО, присвяченій 1100-річчю Кири
ла: «Кирило розвіяв міф церковників 
про «священні мови», порушив трьох- 
мовне вето середньовічної Європи. Уні-

. .... . " — ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ БРАТНІЙ БОЛГАРІЇ

ТЬЇ УЗЕЙ болгаро-радянської 
дружби по вулиці Клемен

та Готвальда у Софії користує
ться особливою любов’ю бол
гарського народу. Тут завжди 
людно. Від стенда до стенда 
переходять групи робітників, 
селян. Одна за одною змінюю
ться екскурсії школярів, що 
прибули сюди з усік кінців 
країни.

від 
КУР'ЄРА 
«ИСКРЫ»

Наш музей, розповів його 
директор С. Генов кореспоні 
денту ТАРС, створений за рі
шенням ЦК БКП в 1953 році. 
А в 1966 році він був занесений 
до списків національних музеї® 
країни, а потім офіційно за
реєстрований в ЮНЕСКО.

В залах музею зберіг ається 
понад ЗО тисяч експонатів. Це 
своєрідний і яскравий, майже 
тисячолітній літопис тісних 
дружніх зв’язків між Болгарією 
і Радянським Союзом. Великий 
інтерес викликають експонати, 
що відносяться до періоду 
звільнення Болгарії Росією від 
турецького іга. Тут зберігає
ться, наприклад, текст росій
ської пісні, яку співали болгар
ські ополченці після взяття 
Шипки, срібний піднос, на яко
му жителі Пловдива піднесли 
хліб і сіль генералу Гурко при 
вступі в місто російських ВІЙСоК, 
зброя часів російсько-турецької 
війни (1877—1873 рр.), е резуль
таті якої була звільнена Бол
гарія.

Головну увагу експозиція му
зею приділяє революційним 
зв’язкам між болгарським і ра
дянським народами. Експонати 
цього розділу переконливо по
казують, який величезний вплив 
справив Жовтень на революцій
ний рух • Болгарії, численні

«ВПЕРЕД, НАУКА-СОНЦЕ!»
версальності мертвої мови, нав’язані си
лою, Кирило віддав перевагу рівному 
праву всіх народів на мозне виражен
ня, повагу до кожної мови і до тих, хто 
на ній говорить». Він розкрив соціаль
ний зміст догми, що закликала держати 
народи в неуцтві, залишити їх «глухими» 
і «сліпими», щоб легше було поневолю
вати.

Нова ера в історії людства була про
голошена В. І. Леніним на азбуці Кири
ла і Мефодія. Користуючись нею, пи
шуть сьогодні не тільки потомки Ботева 
і Базова, Пушкіна і Лєрмонтова, Тараса 
Шевченка і Лесі Українки, але й азер
байджанці, туркмени, узбеки, казахи, 
дагестанці, якути, нанайці, монголи, лю
ди інших національностей. Ось чому свя
то слов'янської писемності сприяє зміц
ненню і розширенню дружби і співро
бітництва народів нашої співдружності 
з ім'я розквіту соціалістичної культури.

Під прапором соціалізму за короткий 
істеричний період з минулому відстала 
Болгарія досягла великих успіхів у роз
витку економіки і культури. Широку 
сітка читалень, бібліотек, кінотеатрів, 
театрів, будинків культури, музеїв спри
яють тому, що багатство соціалістичної 

представники якої брали актив
ну участь у російському робіт
ничому русі. На стендах осо; 
бисті речі кур’єра ленінської 
«Искрьі» болгарина Івана Загу- 
банського.. документи про ді
яльність товариста болгаро-ра- 
дянської дружби в період до 
перемоги соціалістичної рево
люції з Болгарії.

Численні фотографії віднов
люють хвилюючі моменти 
сердечної зустрічі радянських 
воїнів-вязволителів у вересні 
1944 року. Великий інтерес ви
кликають фотографії, докумен
ти та інші матеріали про роз
мах соціалістичного будівни
цтва в СРСР і НРБ, про радян
ську допомогу болгарському 
народові, про братерське спів
робітництво між двома країна
ми в усіх галузях життя. Дбай
ливо зберігається в музеї унії 
кальна колекція радянських і 
болгарських орденів та меда
лей і численні подарунки, одер
жані з різних куточків Радян
ського Союзу.

Експозиція з кожним роком 
поповнюється і розширюється. 
І тому для музею вже побудо
вано нову будівлю, в яку ВІН 
незабаром переселиться.

Колектив працівників Музею 
болгаро-радянської дружби не
великий — всього десять чоло
вік, але справа, яку вони 
роблять, справді величезна. 
Музей став активним пропаганд 
дистом подальшого зміцнення 
дружби і співробітництва між 
народами СРСР і НРБ. Праців
ники його постійно збагачують 
стенди музею новими експона
тами і документами. Тут пра
цює і лекторська група. З до- 
помо-ою музею видасться се
рія книг «Літопис дружби». Пер
ші два томи, що вийшли з дру
ку, присвячені 25-річчю перемо
ги соціалістичної революції в 
Болгарії і 100-річчю від дня на
родження В. І. Леніна. ^Зараз 
готується третій том, який буде 
названо: «Радянський досвід у 
Болгарії».

В. ДЛ1ИТРІЄВ.
Кор. ТАРСч

Софія.

культури стало надбанням трудящих, які 
не тільки користуються ними, а й самі 
стали активними творцями духовних 
цінностей. Сьогоднішня Болгарія стоїть 
на другому місці у світі після СРСР по 
кількості літератури, що видається на 
душу населення.

Про високий рівень соціалістичної 
культури говорилось на недавньому X 
з’їзді нашої партії. З’їзд прийняв нову 
Програму БКП, яка намітила нові гори
зонти розквіту. «Художня творчість і 
культурна діяльність, — говориться в 
Програмі, — набуває виняткового зна
чення, як незамінимий засіб комуни 
стичного виховання людської особисто
сті й одночасно як одна із основних со
ціальних сфер, в яких все повніше бу
де реалізовуватися творча сутність но
вої людини... Розвиток художньо-твор
чих задатків окремої особи, залучання 
всього народу до прекрасного світу 
мистецтв — такий напрямок подальшо
го розвитку соціалістичної культури».

Слав КАРАСЛАВО8, 
болгарський письменник.

(АПН)
Софія.

ПОШУКИ 
В РІЗНИХ 
НАПРЯМКАХ

В озерах під Варною знайдено 10 noce« 
лень на палях, які відкривають багато сторін 
життя доісторичних людей. Вони знаходя
ться на відстані 200—500 метрів від береге. 
Основою будівель служили товсті дубові 
палі, загострені з одного кінця, над якими 
зводили стіни з лози. Знаряддям праці слу
жила кам’яна кісткова чи бронзова сокира, 
і для того, щоб вбити палі в землю, вимага
лось зусилля багатьох чоловіків. Доісторич
ні люди населяли ці місця в кінці кам’яного 
віку і пізніше — в бронзовий вік. Тут знай
дено цінний археологічний матеріал.'

ІНФОРМАЦІЯ,
ПОДІЇ, 
ФАКТИ

ПРИЄМНА 
ВАКАНСІЯ

У міжнародному молодіжному 
центрі «Приморено» днями розпочав
ся новий сезон. Першою прибула 
група радянської молоді — 35 юна
ків і дівчат. Через кілька днів при
їдуть сюди на відпочинок ще 350 
гостей з Німецької Демократичної 
Республіки. Цього літа для молоді 
центр пропонує ряд нових зручнос
тей. Споруджена зала з синхронним 
перекладом на кілька моа, в якій 
представники різних країн зможуть 
проводити дискусії на теми, що тор
каються молодіжних і політичних 
проблем. Іноземні гості також будуть 
мати повну можливість ознайомитися 
з досягненнями нашої країни в еко
номіці, культурі, освіті. Зала має ба*, 
гату фонотеку із записами зразки 
болгарської музичної культури.

В «Приморено» функціонує ще но
вий радіоцентр і прес-бюро, де ко
жен може одержати багату інформа
цію про життя нашої країни. Зараз 
тут очікують на літо велику кількість 
молоді Болгарії та інших країн сві
ту — понад 25 тисяч чоловік.

(«Народна младеж»).

Будівельниця.

е ♦ «
І

Фахівці науково-дослідного інституту шкі- 
ряно-пушної та взуттєвої промисловості в 
місті Габрово підготували моделі нового 
взуття. Матеріали, з яких воно зроблене, не 
мають майже нічого спільного з традицій- ' 
ним, технологія виробництва теж нова. Шкі
ру для верху замінює непромокаючий син
тетичний матеріал. Чи не холодно нозі в та
кому взутті, чи не закриває воно доступ 
повітря? Ні, хоч цей матеріал і не пропускає 
воду, але дозволяє нозі «дихати» вільно. 
- взутті, зробленому по габровсьхому па
тенту, шкіру ДЛЯ підошв замінює спеціальна 
гумова суміш, підошва з неї більш міцна га 
безшумна. Дослідні партії нового габоов. 
ського взуття показали, що воно дуже легке 
та зручне. А це ж найперші вимоги до 
взуття. м

(З журналу «Болгарія»).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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І

І 01 Піти ІУІІІПІИСЯ
Одеський технологічний інститут
холодильної промисловості

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на І курс денного навчання таких факультетів:

Холодильних машин: спеціальність — холодильні і 
компресорні машини та установки, спеціалізації: хо
лодильні машини і установки, компресорні машини і 
установки.

Глибокого холоду і криогенної техніки. Спеціаль
ність — холодильні і компресорні машини та устатку
вання; спеціалізації: машини і установки глибокого 
холоду, криогечна техніка, компресорні машини і ус
тановки.

Теплофізичний: спеціальність — теплофізика.
Інститут готує інженерів-механіків по холодильній 

техніці для всіх галузей промисловості, сільського 
господарства, транспорту, комунального господар
ства, торгових підприємств, науково-дослідних і про
ектних інститутів та інженерів-геплофізиків для про
ектних і науково-дослідних інститутів та лабораторій 
перелічених вище галузей народного господарства.

Заяви з документами приймаються з 20 червня до 
31 липня.

Вступні іспити проводяться з 1 до 20 серпня.
Вступники складають іспити з фізики (усно), мате

матики (письмово й усно); для медалістів і осіб, що 
мають диплом з відзнакою — фізики (усно).

Адреса інституту: м. Одеса, вул. Петра Великого, 
.1/3.

РЕКТОРАТ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
5

на 1971 — 1972 навчальний рік
Технікум готує зоотехніків. Випускники одержують 

також додаткові кваліфікації техніка по штучному осі- 
менінню сільськогосподарських тварин та шофера: 
любителя.

На І курс приймаються особи, що мають непзвну 
середню освіту, віком до 30 років.

Строк навчання — 3 роки 6 місяців.
Вступні іспити: українська мова (письмово — дик

тант), математика (усно).
Прийом заяв до 31 липня 1971 року.
Вступні іспити з 1 по 20 серпня 1971 року.
Для вступників організуються заняття на підготов

чих курсах. — »
До заяви на ім’я директора технікуму слід додати 

такі документи: свідоцтво пре освіту (в оригіналі) або 
посвідчення про перехід до 9, 10, 11 класу середнзої 
школи, медичну довідку по ф. № 286, три фотокарт
ки розміром 3X4, витяг з трудової книжки або книж
ки колгоспника (для осіб, що мають стаж практичної 
роботи).

Паспорт або свідоцтво про народження, військовий 
квиток або приписна посвідчення пред'являються 
особисто.

ПРИМІТКИ: 1. Особи, нагороджені по закінченні школи 
похвальною грамотою, зарахо.зуюгься без 
вступних іспитів.
2. Особи, що направлені на навчання за раху
нок колгоспів і радгоспів, демобілізовані з 
лав Радянської Армії та ті, що мають стаж 
практичної роботи не менше 2-х років, зара
ховуються поза конкурсом.

Початок навчання 1 вересня 1971 року.
Учні забезпечуються стипендією на загальних під-, 

ставах та гуртожитком. При технікумі с їдальня.
Адреса технікуму: м. Новомиргород, Кіровоград

ської обл., зоогехнікум. Залізнична станція: Нозо- 
миргород.

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Ударна комсомольська будова тресту «Ангзрбуд» 

Іркутської області запрошує вас на новобудови 
Сибіру.

Потрібні бульдозеристи, шофери, автокрановщики, 
екскаваторники, слюсарі-трубопровідники, теслярі, 
робітники будівельних професій і різноробочі.

Бажаючим працювати на новобудовах видається 
безкоштовний квиток до місця роботи та аванс розмі
ром ЗО карбованців. Крім цього, на місці роботи до 
основного заробітку добавляється 40 процентів за пе
ресувний характер роботи та 40 процентів поясного 
коефіцієнту.

Після кожного року роботи доплачується 10 про
центів північних. Крім основної відпустки, ще додас
ться 12 робочих днів. Через рік надається безкош
товний квиток на проїзд в будо-якому напрямку.

Бажаючим поїхати на новобудови звертатись в мі
ські, районні та обласний комітет ЛКСМ України.

Трест «Ангарбуд ».

вишЕнпета І
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.

БК 024/0,

МАРГАНЦЕВСЬКИИ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ
Міністерства чорної металургії УРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ - ” ’

І
Г

на І і II курси денного відділення .
на 1971—1972 навчальний рік

з спеціальностей: ської мови (диктант) і математики (ус-
Розробка рудних і нерудних родо- но);кна базі 10 класів з російської літе-

вищ — на І і II курси. Строки навчання ратури (твір) і математики (усно).
З роки 10 місяців і 2 роки 9 місяців.

Гірнича електромеханіка — на І і II 
курси. Строки навчання 3 роки 10 міся
ців і 2 роки 9 місяців.

Експлуатація автомобільного транс
порту — на І і II курси. Строки навчан
ня 2 роки 10 місяців і 1 рік 10 місяців.

Технічне обслуговування і ремонт ав
томобілів — на І курс. Строк навчання 
З роки 10 місяців.

Гірничорятувальна справа і безпека — 
на І курс. Строк навчання 3 роки 10 мі
сяців.

Вступники складають такі іспити: на 
базі 8 класів з російської чи україн

Учні, зараховані до технікуму, забез
печуються стипендією і 
загальних підставах.

Прийом документів з 
До заяви слід додати 

атестат або свідоцтво , . ..
дичну довідку по формі № 286, довідку 
про санатацію ротової порожнини, три 
фотокартки розміром 3X4 см (без го
ловного убору). Вступаючий особисто 
пред’являє свідоцтво про народження 
чи паспорт, військовий квиток (військо
возобов’язані запасу) чи приписне сві
доцтво (особи призовного віку).

ДИРЕКЦІЯ.

гуртожитком на

1 червня, 
такі документи: 
(оригінал), ме

РОСТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

імені Георге ГЕОРГІУ-ДЕЖА 
оголошує ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1971—72

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ:
Особи, що закінчили 8 класів, прий

маються на 1-й курс з спеціальностей:
Будівництво і експлуатація шляхового 
господарства залізничного транспорту. 
Енергопостачання і енергетичне гос
подарство залізничного транспорту. 
Електротягове господарство заліз
ниць.
Радіозв’язок і радіомовлення.
Особи, що закінчили 10 класів, прий

маються на 11-й курс з спеціальності:
Будівництво і експлуатація шляхового 

господарства залізничного транспорту.
Прийом заяв: на базі 8 класів з 1 

червня по 31 липня 1971 року; на базі 
10 класів з 1 червня по 15 серпня 1971 
року.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ:
Особи, що закінчили 8 класів, прий

маються на 1-й курс, а 10 і 11 класів — 
на ІІІ-й курс з спеціальностей:

Будівництво і експлуатація шляхового 
господарства залізничного транспорту. 
Електротягове господарство заліз
ниць.
Енергопостачання і енергетичне гос-

навчальний рік

подарство залізничного транспорту. 
Бухгалтерський облік.
Прийом заяв з 1 травня по 10 серпня 

1971 року.
Вступні екзамени: з 11 травня 

червня; з 11 по 20 липня; з 13 
серпня (потоками).

До заяви слід додати:
Атестат або свідоцтво про

(в оригіналі), медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки розміром 
3X4 см, а особам, котрі вступають на 
заочне відділення, — витяг з трудової 
книжки, свідоцтво про народження чи 
паспорт пред’являються при здачі до
кументів.

Ті, що закінчили 8 класів, 
замени з російської мови 
математики (усно).

Ті, що закінчили 10 і 11 
ють екзамени з літератури 
тематики (усно).

Іногородні забезпечуються гуртожит
ком.

Висилати документи і звертатися за 
довідками на адресу: м. Ростов-на-До- 
ну, вул. М. Горького, 113; телефони: 
6-15-48 і 98-20-97.

ло 20 
по 20

освіту

здають ек- 
(диктант), з

класів, зда- 
(твір) і ма
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Київський будівельний технікум транспортного будівництва

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ,

ЩО ЗАКІНЧИЛИ/НЕПОВНУ СЕРЕДНЮ ТА СЕРЕДНЮ ШКОЛИ.

Адреса технікуму: м. Київ-151, вул. Він
ницька, 10. їхати тролейбусом 8 або 9 до 
зупинки «Рибкомбінат».

Технікум готує техніків-будівельників 
залізниць, мостів, тунелів.

Технікум забезпечує гуртожитком, сти
пендією на загальних підставах.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР З ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.40 — Ху
дожній фільм «Подорож у ди
тинство» (М). 12.00 — «Все
добре, що добре кінчається». 
Тслевистава для дітей. (Дні
пропетровськ). 12.55 — Теле- 
вісті. (К). 17.05 — Наша афі
ша. (К). 17.10 — «До світла». 
Тележурнал. (Львів). 17.40 — 
'Гелсвісті. (К). 18.00 — Для ді
тей «Сурмач». (К) 18.30 —
Ленінський університет міль
йонів. «XXIV з’їзд КПРС про 
завдання нової п’ятирічки по 
підвищенню матеріального і 
культурного рівня радянсько
го народу». (М). 19.00 —

Спортивна передача. (К). 20.15
— «Культура слова». (К). 21.10
— Художній фільм «Живий
труп». II серія. (К). 22.10
— Програма а Час». (М). 22.40
— Камерні вечори. (К). 23.10
— Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА 17.05 — 
Новини. (М). 17.15 — Концерт. 
18.00 — Повніш. (М) 18.05 — 
Вірші Г. Абашідзе. (ЛІ). 18.30
— Фільм-концерт «Музика 
Паганіні». (К). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «Обличчя 
каміння» Документальний ге. 
лефільм. (М). 19.20 — Кольо
ровий художній фільм. (М). 
20.30 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — М. Вірта. «Са
мотність» Спектакль Москов
ського драмтеатру їм. М. В. 
Гоголя. (ЛІ).

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К) 11.10 — Для ді
тей «Самбреро». Вистава Мо
сковського театру ляльок. (М). 
16.40 — Народний телеуііізер- 
ситет. (М). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — «Виконуємо нака-

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

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

Індекс 61197, Тираж 54.500.
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ці виборців». (Кіровоград). 
18.15 — Паші оголошення. (Кі
ровоград). 18.20 — Інформч. 
ційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 18.50 — 
«Екран молодих» Університет 
про себе. (К). 19.30 — Від
криття всесоюзного фестивалю 
комсомольської пісні. (Воро
шиловград). В перерв’і — про
грама «Час». (М). 22.30 — 
«Старт». (К). 23.15 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. •
17.05 — Новини. (ЛІ). 17.15 — 
«Актуальна камера». (лп.
18 00 — Новини. (ЛІ). 18.05 — 
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Оповідання про 
мистецтво». (ЛІ). 16.30 — «Тва
ринництву —промислову ос
нову». Теленарис. (ЛІ). 19.00
— «Казка про Ліитю і Ліашу 
І про веселого сажотруса май
стра «Золоті руки». (К) 20.30 
“ ®на добраніч, діти!» /к) 
-1.00 - Художній фільм «Па
сажир з екватора». (К); 22.30 
• Кольорове телебачення «На 

берегах Балтики». Докумен
тальний телефільм. (ЛІ). 23 00
— Концерт. (Вільнюс). 23.40 — 
Новини. (ЛІ).

кж ж м>- а- 

Ріп «Сяє зірочка». (ЛІ) 10.15 — 
ІоР4°5Г₽аМ|? <3д0Р°а’я». (ЛІ).

цтві». Огюст Ренуар. (М).

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
. • '■ • і І '

; на 1971—1972 навчальний 
рік • і

• ■ ■■ - * .'.для підготовки кваліфі
кованих працівників з_ спе
ціальностей:

муляр, лиц ю в а л ь-н и к- 
плитковик, маляр - штука
тур, столяр-тесляр, маляр.

До училища приймають
ся без екзаменів юнаки ві
ком 15—17 років та дівчата 
віком 
кінчили 
кож демобілізовані з 
Радянської Арл<ії.

В училищі молодь 
можливість одержати 
ночасно спеціальність і 
редню освіту. Учні, 
протягом трьох років 
очання на базі восьмирічки 
набуватимуть спеціальність 
штукатура, маляра та сто- 
ляра-тесляра, після закін-ч 
чення училища за цим фа<. 
хом одержать атестат про 
набуття спеціальності і ате
стат про середню освіту.

Училище проводить та
кож набір учнів для підго- 
товки малярів, мулярів, ли
цювальників - плитковиків 
(термін навчання — 1 рік), 
столярів-теслярів, штукату
рів, малярів на базі 8, 9, 10 
класів (термін навчання —
2 роки). При училищі є 9, 
10 класи вечірньої загаль
ноосвітньої середньої шко- 
ли. Всі учні незалежно від 
строку навчання перебував 
ють на державному забез« 
печенні (триразове харчу
вання, обмундирування та 
гуртожиток). Час навчання 
в училищі зараховується в 
трудовий стаж. Під час ви
робничого навчання учні 
одержують грошову вина
городу розміром 33 про
центи від суми вартості вич 
конаної роботи.

Училище знаходиться в 
центрі міста. Розміщене в 
добре обладнаному трипо- 
верховому при/иіщенні 
спортивним та актовими за
лами. До заяви на ім’я ди
ректора слід додати такі 
документи: свідоцтво про 
освіту, свідоцтво про на
родження або паспорт, до
відку з місця проживання
3 зазначенням складу сім’ї, 
характеристику з школи, 5 
фотокарток розміром 3x4 
см. —-

Початок навчання 1 ве
ресня.

Адреса училища: м. Кре
менчук, Полтавської облас
ті, вул. Першотравнева, 12,
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до 20 років, які за-
8—10 класів, а та-

лав

має 
од- 
се- 
які 
на-

(М)° 1^15<Мін",Ч,,і Зустрічі». 
1321 13 ЇГ Иаша аФіша. (К), 
,» 0 Працею звеличені». 
К) ”13 55 3т3°г~ МУЛІ,тфільм, 

їм •» ~~ <ЕкРан молодих».її;''„ае
(НаР°Д"Н'і телсуніверситст.
КН»' Гл ? “ <рубежі п’ятиріч-

• Ьесіда з першим заступ«

"з

тійнііх організацій^ 1700

пр«г,,її'х„. © й г 
ІЬшкінз' “С,'Ор"’ вЛ,Р«ка О С,

Спортивна передача. (ЛІ). >

ДРУГА ПРОГРАМА Екран 
?НйеитаА’заочника. і ЬКуРрС”

ЯГ™ * “омуністичногф

Я Жматїікп Х п Л5 “ В1"аа м”с. 
(Кї и ч«ІІСплЛс*1* інтеграли», 
<ЯІ’ . 5 ~ И'исиькя мова. -2»
мітепіРЛЦЮ“атн иад газетними 
, атеріалами». (К) 18 00 —-
■з»"»“- склси

І -УмиЖ11 фільм «Чорний ОК- 
«Ф? • £К>- 22.00 - Геть
тннаУ і’’ ({.слсспскт«ткль. Час-
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