
НА НАВКОЛОЗЕМНІЙ ОРБІТІ—«СОЮЗ-11»!

Відповідно до програ
ми дослідження навколо
земного космічного про
стору 6 червня 1971 року 
о 7 годині 55 хвилин за 
московським часом у Ра
дянському Союзі старту
вала ракета-носій з кос* 
мічним кораблем «Союз- 
11». О 8 годині 04 хвили
ни корабель «Союз-11» 
виведено на розрахунко
ву орбіту супутника 
Землі.

Космічний корабель пі
лотує екіпаж у складі 
командира корабля під
полковника Доброцоль- 
ського Георгія Тимофее
вича, бортінженера Ге
роя Радянського Сою
зу льотчика-космонавга 
СРСР Волкова Влади
слава Миколайовича га 
інженера - випробувача 
Панаєва Віктора Івано
вича.

Метою польоту кораб
ля «Союз-11» є продов
ження комплексних на
уково-технічних дослід
жень у спільному польо
ті з орбітальною науко
вою станцією «Салюг».

З екіпажем корабля 
«Союз-11» підтримується 
стійкий радіо-і телевізій
ний зв’язок.

Самопочуття космонав
тів добре, бортові систе
ми корабля «Союз-11» 
працюють нормально, в 
житлових відсіках кораб
ля підтримуються задані 
умови.

Космонавти товариші 
Г. Т. Добровольський, 
В. М. Волков, В. І. Па- 
цаєв приступили до вико
нання наміченої програ
ми польоту.
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ПРОЛЕТАРІ. ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ВИКОРИСТАТИ ВЕСЬ БАГАТИЙ
Головне завдання — пропаганда рішень партії

Є події скороминучі, але є 
і такі, що залишають слід на 
віки, викликають повагу і доб
ру заздрість нащадків. Саме 
такою подією світового зна
чення став XXIV з'їзд КПРС, 
який продемонстрував вір
ність партії заповітам Леніна, 
торжество його ідей, зробив 
глибокий аналіз нинішньої 
епохи, переконливо показав 
всесвітньо-історичне значення 
досвіду комуністичного будів
ництва в СРСР, накреслив 
грандіозні перспективи соці
ально-економічного і культур
ного розвитку радянського су
спільства.

Виступаючи на з’їзді, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников говорив: «Радян
ські люди мають зброю, яка 
робить їх непереможними. Ця 
зброя — марксистсько-ленін
ська переконаність, безмежна 
відданість Комуністичній пар
тії. Ця зброя НІКОЛИ НЄ ПОВИНї 
на старіти й іржавіти. Ось чо
му центральним завданням 
комсомолу, як підкреслив то
вариш Л. І. Брежнєв, було і 
залишається виховання молоді 
в дусі комуністичної ідейності, 
відданості Радянській Батьків
щині, в дусі інтернаціоналізму, 
активна пропаганда норм і ду

ховних цінностей нашого сус
пільства».

Велике значення для даль
шого відточування марксист
сько-ленінського переконання 
має глибоке вивчення кожним 
комсомольцем рішень і до
кументів XXIV з’їзду КПРС, 
XXIV з’їзду КП України, ком
сомольських з’їздів і плену
мів. В цьому питанні чимало 
зроблено. Зокрема ко/лсо- 
мольці, які навчалися в систе
мі політосвіти, вивчали ці ма
теріали на заняттях в гуртках.

В первинних комсомольсь
ких організаціях відбулися 
збори, теоретичні конферен: 
ції по матеріалах з’їздів.

Однак комітети комсомолу, 
пропагандисти і лектори ма
ють ще багато зробити, щоб 
донести слово партії до кож
ного юнака і дівчини. Це ве
лика і дуже важлива робота. 
В Резолюції XXIV з'їзду КПРС 
на Звітну доповідь ЦК під
креслюється, що «одне з цен
тральних місць в ідеологічній 
роботі партії має зайняти гли
боке роз’яснення трудящим 
рішень і матеріалів XXIV з’їз
ду КПРС».

Слід активізувати роботу 
лекторських груп, також чітко 
спланувати їх роботу. Ульянов
ський райком комсомолу, на

приклад, разом з райкомом 
партії, районною організацією 
товариства «Знання» склав і 
розповсюдив примірник план- 
графік читання лекцій по ма
теріалах з’їздів на цілий рік. 
Тепер і лектори знають, коли 
і де вони будуть виступати, і 
в колгоспах та на підприємст
вах мають можливість свою 
ідеологічну роботу узгодити з 
лекторською групою. Добре і 
те, що перед комсомольцями 
виступають не лише лектори, 
а й секретарі райкому комсо; 
молу. Зокрема недавно з лек
цією «Ленінський комсомол — 
вірний помічник КПРС у бу
дівництві комунізму» виступав 
у колгоспах імені Леніна та 
імені Хмельницького другий 
секретар райкому комсомолу 
Альберт Буй. З цією ж темою 
виступають перед молоддю і 
перший секретар райкому 
ЛКСМ України Валентин Дави- 
дяк, і секретар комітету ком
сомолу цукрокомбінату Во
лодимир Свинарчук, і член 
бюро РК ЛКСМУ Володимир 
Крижанівський та інші.

Великою популярністю ко
ристуються у молоді Ульянов
ського, Кіровоградського, як 
і багатьох інших районів, тео: 
ретичні конференції.

Для пропаганди рішень і

АРСЕНАЛ
документів з’їзду слід викори
стати весь багатий арсенал по
літичного впливу на маси — 
лекції і доповіді, егітпоходи і 
вечори запитань та відлови 
дей.

Доречно організувати ви
ступи політінформаторів не 
лише на фермі чи на трактор
ному стані, а й безпосеред
ньо по місцю проживання мо
лоді. Так зробили, наприклад, 
в чоловічому гуртожитку № 2 
тресту «Кіровоградсільбуд», 
Що в Кіровограді. Сповна ви
користовуючи лекції для про
паганди рішень з’їздів, агіта
тори Ф. 1. Брагін, М. І. Ляшенз 
ко та інші провели бесіди по 
матеріалах з’їзду майже у 
всіх кімнатах.

У Постанові IV пленуму ЦК 
ЛКСМ України, що відбувся в 
квітні 1971 року, підкреслює
ться, що «необхідно організу
вати роз’яснення ^а глибоке 
вивчення молоддю документів 
і матеріалів партійних з’їздів, 
донести до свідомості кожно
го юнака та дівчини зміст З 
значення соціально » еконо
мічних і політичних завдань 
нової п’ятирічки». Над вико
нанням цього завдання мають 
багато попрацювати комітети 
комсомолу, всі комсомольці.УСПІШНО ВИКОНАЄМОЗАВДАННЯ БАТЬКІВЩИНИ

о ЗАЯВА КОМАНДИРА КОРАБЛЯ «СОЮЗ-11»
TOS. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО

Дорогі товариші і друзі!
Сьогодні в простори космосу 

стартує пілотований корабель 
«Союз-11». В спільному польоті 
з орбітальною науковою стан
цією «Салют» нам належить 
гродовжити комплекс науково- 
технічних досліджень і експе
риментів по використанню кос
мічного простору в мирних ці
лях. Нам доручено виконати 
такий етап робіт, початих пої 
льотом корабля «Союз-10».

ВИБОРИ

Людно П ці дні в клубі тресту 
• Кіровоградпромбуд», де міститься 
агітпункт виборчої дільниці № 11/41,

■tf

. Т. ПЕРЕД СТАРТОМ

Від імені екіпажу космічного 
корабля «Союз-11» висловлюю 
глибоку вдячність Центрально
му Комітетові Комуністичної 
партії Радянського Союзу за 
виявлене нам високе довір’я.

Ми запевняємо, що успішно 
виконаємо нове почесне зав
дання Батьківщини.

До зустрічі на рідній землі.

ТАРС.

На фото внизу: в агітпункті зібра
лись працівники комбінату «Будде- 
таль» бетонннця Валентина БА5Л- 
Н1НА, (ліворуч) пнлорамнин Олек
сандр ГРУДНЬОВ лаборант Ва
лентина СОЛОВЕЙ та завідуюча 
агітпунктом Ганна Сергіївна 1 ВА
ШИ НА.

На фото вгорі: учасники молодіж
ного ансамблю «Ілова» Ольга ПА
ПУША та Людмила ПЛОТН1КОВА 
виконують пісню А. Бабаджаняна 
«Дитинство». їм акомпанує Віктор 
КРАСНОВСЬКИЙ.

Фото В. КОВПАКА.

Фестиваль 
комсомольської 

пісні
КРАСНОДОН, Вороши-, 

ловградської області, 4 черв
ня. (РАТАУ). Тут від, 
булось урочисте відкрит
тя Третього Всесоюзного 
фестивалю комсомольської 
пісні. В ньому беруть участь 
молоді співаки, учні серед-, 
ніх і вищих музичних на
вчальних закладів і самоді
яльні артисти. На фестиваль 
прибули композитори Олек
сандра Пахмутова, Оскар 
Фельдман, поет Роберт, 
Рождественський, естрадно- 
симфонічний оркестр Всесо
юзного радіо і телебачення 
під керуванням народного 
артиста РРФСР, лауреата 
премії Ленінського комсо-. 
молу Юрія Силантьева.

Фестиваль відкрив секре
тар ЦК ВЛКСМ Сурен Ару
тюнян. З словами привітан
ня до його учасників звер
нулися перший секретар 
Краснодонського міськкому 
партії І. А. Ляхов, началь
ник комсомольсько-молодіж
ної дільниці шахтоуправліч- 
пя імені «Молодої гвардії» 
Олексій Овчаров, член під
пільної комсомольської ор
ганізації «Молода гвардія» 
Ніна Іванцова.

Близько ста солістів про
тягом семи днів боротиму
ться за звання лауреатів 
фестивалю.



МОЛОДИЙ КОМУНАР"
V Сїиор, S червня 19Ї1 року

дай®Розпочинається піонерське літо
Вступило в своі права шкільне розмаїте піонерське 

лі го. . приміщеннях піонерських таборів ще ВІД1) ,'ТІІ0 
пахне свіжою фарбою, закінчуються останні приготу
вання. А ось через день ми почуємо звуки сурм, дріб 
барабану, які зберуть хлопчиків і дівчаток біля піо
нерських вогнищ, покличуть у захоплюючі мандрівки 
по рідному крао.

Перший у новій п’ятирічні оздоровчий період *1 
відзначаємо, сповнені гордістю за створене й здобут- 
В організації літньої оздоровчої кампанії брали 
участь колгоспи і радгоспи, установи і підприємстві, 
широке коло шефів і громадськості. Багато колгоспів 
Ганворонського, Ульяновського, Олександрійського 
та інших районів не лише створюють піонерські 
табори, а п забезпечують їх всім необхідним. Спразж- 
ііін «Артек» будують колгоспи Олександрійського 
району.

Життя підказує різноманітні форми проведення літ
нього відпочинку дігей. Завоювали визнання міські 
табори при школах і позашкільних закладах, ігрові 
майданчики, військово-спортивні табори.

Старшокласникам з міста Кіровограда та Знам’ян
ки до вподоби табори праці і відпочинку на базі кол
госпів. Тут проведуть своє дозвілля більше восьми 
тисяч учнів, яких приваблюють шкільні учнівські 114- 
Ечальиі виробничі бригади. Свій відпочинок вони по
єднуватимуть з широкою дослідницькою роботою на 
колгоспних полях. Так учні Кіровоградської серед
ньої школи Лз 5 вже третій рік проводять своє до
звілля, поєднуючи його з працею в селі Дмитрівні 
Знам’янського району. Назавжди залишаться з їх 
пам’яті дні, проведені в колгоспі «Україна». Приклад 
кіровоградських школярів підхопили юні спортсмени 
Знам’янської ДІОСШ.

Обласні табори юних техніків, натуралістів, акти
вістів піонерських дружин, відчинять свої двері іля 
юних конструкторів, моделістів, любителів подорожей 
і мандрівок. Тут оздоровиться понад 118 тисяч дігей. 
Кіровогралщппи. Нинішнього ліга лише в профспіл
кових таборах відпочиватимуть понад 23 тисячі учнів,.

Літній відпот шок дітвори вимагає щоденної ко
піткої турботи органів народної освіти, профспілко
вих, комсомольських організацій, всієї громадськості. 
Це робота за місцем проживання і діяльність загонів 
«зеленого патруля», трудові десанти і робота клубів 
за інтересами, зони піонерської і комсомольської дії 
і спортивні піонерські змагання, ігри і чимало інших 
цікавих, корисних справ. Успішно працюють в цьому 
напрямку педагогічні колективи середніх шкіл № ІЗ 
міста Кіровограда. № 5 міста Свігловодська, К> ІЗ 
міста Олександрії, №№ І. 5 міста Гайворона, Ново- 
стародубської десятирічки Острівсько: о району.та ін.

Досвід минулих років показує, що учні не хочуть 
задовольнятися одним лише «санаторним режимом», 
їх приваблює активний, різнобічний відпочинок. Го
ну, в піонерських таборах мають працювати різнома
нітні технічні гуртки, товариства юних фізиків і ма
тематиків. провадитися спортивні змагання й олія ііл- 
ди «Здоров'я» і in.

Цікавий відпочинок буде у юних моряків Свіг.то- 
водської дитячої флотилії

Кожен школяр в свій час обмірковує питання: ким 
бути? Щоб допомогти майбутньому випускнику вирі
шити це питання, в школах проводиться значна робо
та по профорієнтації учнів. Вагомий внесок в цюро- 

• боту можуть і повинні внести керівники піонерських 
таборів. їм потрібно буде організувати бесіди з пере
довими людьми промислових підприємств, будов, хол- 
госппих і радгоспних ланів! З неабиякою зацікавте- 
вістю побувають школярі в цехах заводу, фабрики, 
на' будові, в тракторній бригаді або на фермі, поба
чать па місці переваги тієї чи іншої професії.

І як завжди шкільні канікули будуть лерепов.чепі 
спортивними змаганнями. У Кіровограді демонстру
ватимуть свою майстерність гімнасти з усієї респуб
ліки, виїдуть за межі області наші велосипедист;!, 
стрільці, волейболісти і футболісти. Юні умільці ви
борюватимуть першість з технічних видів спорту, Кі
ровограда! прийматимуть у себе ракетомоделістів.

Словом, лі гній відпочинок повинен не тільки оз до
ровити школярів, а п розвинути їх здібності, зба.-ни
ти духовно і фізично.

Б. ХИЖНЯК, 
заступник завідуючою обласним відділом народ
ної освіти.

а^2Е2ЕЬСЯЯЗЕЕ28аЕ

На Олександрійській швейній фаб
риці комсомолку Галику ПЛІОТУ 
знають ик кращу виробничницю. Цьо
го року Галина освоїла всі суміжні 
професії швеї і тепер при потребі мо
же працювати в цеху па будь-якій 
дільниці.

Фото 10. ЛТВАШНИКОВА.

ато можуть сказати. Ось 
таке: у районі створено 14 

комсомольсько-молодіжних колекти
вів на тваринницьких фермах. Ініціа
торами їх появи у Глодосах, Рівному, 
Комишуватому, Помічній та в інших 
селах виступали дівчата.

Раділи молоді тваринники, бо з по
шані були у колгоспі. І на пленумах 
райкому їх завше ставили у приклад. 
За них приємне було чути: жодна не 
підводила у роботі. Худоба була чис
тою — любо зайти в корівник. І дій
ниці були повні. Дівчата виходили пе
реможцями в соціалістичному зма
ганні в своїх господарствах, у районі.

Тепер про це майже забули. А 
звіти-протоколи про хід соціалістич
ного змагання між комсомольсько- 
молодіжними колективами молочно
товарних ферм — десь в архіві.

Нині у районі одна молодіжна фзр- 
ма в колгоспі «Росія». Веселі на вда
чу тут дівчата, працьовиті. Віра Цер- 
тій, Люда Мурса, Надя Ровенко, Га
ля Козакова та інші вже отримали на 
корову близько півтори тисячі кіло
грамів молока. Комсомолки утриму
ють першість в колгоспі. А у після- 
робочий час, у вихідні — всі в Будич- 
нок культури. Колгоспні аматори сце
ни, які славляться у районі, облзегі, 
відчувають підмогу дружних дізчат 
з ферми.

Про інші молодіжні колективи за
буто, як і про постанову РК ЛКСМУ 
від 13 серпня 1970 року, в котрій 
йшлося саме про такі колективи. 
В райкомі комсомолу пояснили при
чину явища так. Дівчата працювали 
на фермі, виросли з комсомольсько
го віку, а поповнення немає. Мало 

колгоспах про умови почці 
І мені пригадався такий ви-

дбають в 
молодих, 
падок.

Голова
О. Я. Бродозий в понеділок 
зустрів хлопців та дівчат на автобус
ній зупинці, які їхали до обласного 
центру. Поцікавився голова у батьків 
про дітей, їх роботу. І на будові, і на 
заводі — де тільки можна влаштува
лись вони. Чи вигідно це молодим,— 
ламав голову керівник? І приходив 
до висновку, що живуть «переселен
ці» майже за рахунок своїх батьків.

— У нас знайдеться така ж робота, 
— говорив молодим. — І будувати є 
що, слюсарі потрібні, в дитячому 
садку малюки раді вам були б. Не 
цуралися б вас і на фермі, і на трак
торному стані.

Подібна картина не лише в одно
му селі Приюті. В рівненському коя-.

колгоспу імені Жданова 
вранці

Тракторна брига
да № і колгоспу 
їм. XXII з’їзду 
КПРС Кіровогрлд- 
ського району.

затором, інженером? Через деяким 
час доярка буде розбиратись у ме
ханізмах не гірше них.

З цих відповідей напрошується вис
новок: на фермах ще слабо механі
зовані трудомісткі процеси, а, зна
чить — мало принадного для моло
дої людини. Механізація ферм у ра
йоні тільки почалася. Великі затрим
ки через нетипові корівники. За ос
танні півтора року їх багато здано в 
експлуатацію. Але справа в тому, 

сільськогосподарські культури що будівельники затягують строки 
отже, починали зводи

ти корівник за ста
рими проектами. 
Тепер доводиться 
витрачати кошти 
знову на їх роз
ширення, відповід
но до умов меха
нізації. Всі цї за
тримки і вплинули 
на темпи облад- 
нання ферм за ос
таннім словом тех
ніки.

Великий промах 
тут і райкому ком
сомолу. Його пра
цівники рідко ці

кавляться запитами молоді, яка зай
нята у тваринництві, замість допомоги 
залишаються осторонь у цій важливій 
справі.

За півтора року всього раз зайшла 
мова про участь молоді у тварин
ництві на пленумі РК ЛКСМУ, і жод-. 
ного — на бюро. А відповідно до 
цього і комітети первинних 
мольських організацій 
збоку.

Скажімо, в кількох 
працює чимало молоді 
але не організовані комсомольсько- 
молодіжні колективи. В колгоспі іме
ні Фрунзе працює 17 тваринниць 
комсомольського віку, а молоді в 
колгоспі імені XX з'їзду КПРС — 
більше 20. Проте в райкомі поки що 
не думають про створення молодіж
ного колективу. Байдуже ставляться 
до цієї проблеми і комітети комсо
мольських організацій цих колгоспів. ■ 

Колись ініціативою залучення мо
лоді на ферми володів райком ком
сомолу. Тепер вона загублена, пуще
на на самоплив. А райкомівці — як 
спостерігачі. Цього могло не бути, 
коли б ініціатива не залишалась на 
папері.

госпі імені Чапаева дивуються: в ми
нулому році середня заробітна пла
та доярки стіновила в межах 140 
карбованців, а молоді тут обмаль.

Яка причина того, що мало хлопців, 
та дівчат зайнято в тваринництві, не
має молодіжних колективів?

Ольга Буряк, завідуюча фермою 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС:

— Багато наших випускників стали 
механізаторами. А ось тваринниками 
— малувато. Механізатори вирощу
ють 
без затрат ручної праці. А як бути будування, а

Загублена
ініціатива
тваринникам, обходити корів вручну? 
Члени бригади О. В. Гіталова виріши
ли механізувати ферми. Тепер у нас 
працює спеціальний загін. Мине ще 
трохи часу і ручну працю доярки 
повністю замінять механізми.

Валентина Бубнова, секретар ком
сомольської організації колгоспу -<Ро; 
сія»:

— Погані умови праці. Бачу це на 
досвіді своєї роботи в нашому кол
госпі. Молодіжний колектив на фер
мі трохи не розпався. Тепер ферми 
у нас повністю механізують, дівчатам 
легше працювати. І ще одне. Дівчи
на не може жити одними фермськи- 
ми справами. Потрібно цікаве до
звілля.

Антоніна Пешехонова, завідуюча 
відділом шкіл РК ЛКСМУ:

— У свій час новоунраїнські школя
рі виступили ініціаторами з області 
за механізаторський всеобуч. Багато 
зроблено по цьому питанню. Але у 
боргу школярі перед тваринниками. 
Навряд де зустрінеш, щоб шкільна 
комсомольська організація допома
гала фермі під час канікул. Ось і не
щодавно на районному зльоті ви
пускників говорили про різні омріяні 
професії. А чомусь про ферми забу
ли. Невже бути хорошим тваринни
ком менш почесно, ніж бути мехзні-

комсо-
залишаються

господарствах 
на фермах,

С. БРОВЧЕНКО,
спецкор «Молодого комунара». 

ІГовоукраїнський район.

ДРУГИЙ ТУР 
ПРОДОВЖЕНО

Фото М. ТЕР- 
н,чеського. ВРАХОВУЮЧИ ПОБАЖАННЯ УЧАСНИКІВ ВІКТОРИНІ! «ПЕРЕМОГА», ЖЮРІ ВИРІШИЛО ДРУГИЙ ГУ? ВІКТОРИНИ ПРОДОВЖИТИ ДО 24 ВЕРЕСНЯ ЦЬОГО РОКУ _ ДО ДНЯ ПОЧАТКУ ФОРСУВАННЯ ДНІПРА РАДЯНСЬКИМИ ВІЙСЬКАМ!!.

ПОВТОРЮЄМО ПИТАННЯ ДРУГОГО ТУРУ:

партизанські за'они 
на території Кіровоград- 
під час тимчасової оку? 
і де? Назвіть команди-

1. Які 
діяли 
щини 
пації 
рів.

2. Назвіть найвизначнішу 
партизанську диверсію на те
риторії області. Хто 
участь?

3. Хто з відомих вам 
тизанських ватажків
участь в русі Опору за кордо-, 
ном нашої країни?

4. Кому з героїв-партиззніа

брав

пар- 
брав

пам’ятники

імена земляків 
кавалерів ордена

за звільнення на
брали участь чо- 

екіпажу танка «Т- 
Радянського Со

пко аі-

встановлено 
шій області?

5. Назвіть
— повних 
Слави.

6. В боях 
шої області 
тири члени 
34», Герої
юзу. Назвіть їх імена, 
домо про їх подвиг?

7. Назвіть імена воїнів, які 
повторили подвиг Олександра 
Матросова на Кіровоградщи- 
ні. Хто з них наші земляки?

8. Скільки фашистських ди
візій було оточено під час Кі
ровоградської операції?

9. Хто з наших земляків 
відзначився при штурмі Бер
ліна? Що вам відомо про їх 
долю?

Відповіді надсипайте з по
міткою «Перемога» на адре
су: м. Кіровоград, вуя. Шев
ченка. 16/1, обласне Товари
ство охорони пам’яток історії 
і культури,
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ВИБОРИ

У селищі Заваллі Гай- 
воронського району доб
ре знають і щиро пова? 
жають Семена Івановича 
Паламарчука. Він тут на
родився у сім’ї робітни
ка тут закінчив середню 
школу. У 1960 році поча
вся його трудова біо
графія. Працював слюса
рем, а після служби в Ра
дянській Армії — машині
стом екскаватора, 
виробітку виконує на 120 
—130 процентів. _ 
Іванович

Норми А

З опор

ь

»МОЛОДИЙ КОМУНАР“їх ЗВИЧАЙНІ
біографії

нуто кандидатом у депу
тати Кіровоградської об
ласної Ради депутатів тру
дящих.

Семен 
бере активну 

участь у громадській ро
боті. У липні 1970 року 
його прийняли до 
КПРС.

Виборці Завалліаського 
виборчого округу № 11 
назвали ім’я Семена Іва
новича Паламарчука кан
дидатом у депутати Кіро
воградської обласної 
депутатів трудящих.

лзв

Ради

Понад тринадцять 
працює телятницею 
госпу імені Батуті на 
миргородського 
Параска Андріївна Пону
ра. \\ поважають колгосп- 
ники"'за сумлінність, пра
цьовитість. На дорощуван
ні молодняка великої ро
гатої худоби вона систе
матично добивається хо
роших наслідків — серед
ньодобовий приріст жилої 
ваги телят становите 600— 
650 грамів. За самовідда
ну працю — велика шана, 
її нагороджено медаллю 
«За доблесну працю. На 
відзнаку 100-річчя з дня 
народження Володимира 

. Ілліча Леніна».
Виборці Новомиргород- 

ського міського виборчого 
округу № 61 голосувати
муть за 28-річну Параску 
Андріївну Понуру. її вису-

років 
ноги 

Ново- 
району

Галині Вікторівні Весе- 
ЛОВІЙ — 24-Й рік. Прожито 
не багато, а зроблено для 
людей чимало. По закін
ченні середньої школи Га
лина не замислювалася: 
ким бути? Вона ще учени
цею мріяла про поле, хо
тіла стати послідовницею 
Паші Ангеліної. Зразу ж 
поступила у Бобринецьке 
училище механізації сіль
ського господарства і після 
закінчення його працює у 
рідному колгоспі імені 
ХХП з’їзду КПРС Кірово
градського району трак
тористкою.

За успіхи у соціалістич
ному змаганні молодих 
механізаторів вона неод
норазово нагороджувала
ся Почесною грамотою об
кому та райкому ЛКСМУ, 
а Центральний 
ВЛКСМ 
грудним 
колос».

Г алина
лова —
«Знак пошани». У 1969 ро
ці їй виявили високе до
вір'я, обравши депутатом 
обласної Ради. Цього ро
ку виборці Грузьківського 
виборчого округу № 36 
знову висунули 
Веселову 
депутати 
обласної 
трудящих.

Комітет 
нагородив її не
знаком «Золотий

Вікторівна Зесе- 
кавалер ордена

Галину 
кандидатом у 

Кіровоградської 
Ради депутатів

Євгенівна Фур-Галина
ман народилася 1947 року
□ сім’ї колгоспника. Після

закінчення сільської вось
мирічки працювала телят
ницею в колгоспі «Біль
шовик». Потім навчалася 
У сільськогосподарському 
технікумі і з дипло.мом 
агронома приїхала у кол
госп імені Ульянова Доб- 
рове личкі вського району. 
Її полюбили колгоспники 
за чуйність і людяність, за 

працьови-: 
три роки 
первинну 
організа

цію, обрана членом рай
кому комсомолу, поово- 
дить велику роботу як 
член жіночої ради та ред
колегії стіннівки колгоспу. 
Свою роботу агронома, 
громадсько-політичну ді
яльність поєднує з на
вчанням в Уманському 
сільськогосподарськ ому 
інституті.

Виборці 
виборчого округу № 24 
Добровеличківського ра
йону висунули Галину Єв
генівну Фурман кандида
том у депутати Кірово
градської обласної ради 
депутатів трудящих. Таке 
високе довір’я їй виявля
ють вдруге. І немає сум
ніву, що Галина його ви
правдає.

9
Ми розповіли лише про 

чотирьох молодих канди
датів у депутати Кірово
градської обласної Ради 
депутатів трудящих. У них 
звичайна біографія, така 
ж, як і у сотень інших кан
дидатів народу у парла
мент республіки та у міс
цеві органи Радянської 
елади.•

сумлінність і 
тість. Ось уже 
дівчина очолює 
комсомольську

Тишківського

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

І ж о в д одному з 
І знову 

демонст- 
гру. гру 
хорошого

Депорт ^СІЩ
ч
с
т

т

Навряд чи пояснити дг.ома-трьома 
чинниками гарячі поздоровлення, бурх
ливі оплески та квіти акторам по закінт 
чемні спектаклю. Звичайно, гумор та 
сатира завжди приваблюють гляда іа, 
до того, ж якщо сатириком є Чехов, то 
шанси на успіх у глядачів зростають ще 
більше. Але це забезпечує лише легке 
задоволення п’єсою. На спектаклі ж сту
дентського театру мініатюр Кіровоград
ського інституту сільськогосподарсько
го машинобудування панувало захоп
лення!

йистава почалась просто. Вийшов ве
дучий і запросив глядачів «посміятись 
над своєю або чієюсь глупотою, або 
стати чистішим, скромнішим та добрі
шим», —

Не варто детально переказувані всі новели 
6||гтл"’ Це були славнозвісні чеховські «Юві- 

сй», «Лропаща справа», «Ведмідь» та «Ос
відчення». Мініатюри розповідають про лю- 
•ий, різних за віком га фахом, різних иахи- 
•'ачн та звичками, але однакових за спільин- 
’■■и рисами — бешадійиа тупість та обмеже- 
ііі;ть, риси, властиві російському обивателю.

ан? з цих якостей міщанської душі так вн- 
'оичепо — їдко глузував Чехов і саме це са- 
'чрпчне збиткування письменника так май
стерно передали акторн-студепти.

Ось директор банку Андрій Андрійо-. 
пич — самовдоволений молодик, із за
машками нз інтелігентність. Його грає 
^гУДент третього курсу Ігор Фурманов. 
“•’Дно, що Андрій Андрійович ніколи не 
сгреждав на надмірну скромність, а тут 
'Де така подія — ювілей банку! Це йо
му готує тріумфальну доповідь дрібний 
банківський службовець Кузьма Мико
лайович (студент Валерій Нікітінсьчий), 

до нього з подяками ось-ось має 
прийти делегація депутатів правління.

Аж на тобі: приїжджає з села дружи
ла пуста, балакуча Тетяна (студент
ка Ал'.-оніна Брусе), що своїми годин- 
иими Розповідями про дріб’язкові події 
^МІЩИЦЬКОГО життя доводить до нер- 
ЄОвого тремтіння такого нещодавно пи- 
*атог° діяча, А тут ще з'являється дур- 
д- як колода, Мягчуткіна (студентка 

пентина Мухіна) — жінка губернсьчо- 
секретаря, ще в пошуках тридцяти

карбованців, утриманих з її чоловіка, 
ладна обійти всі «присусгвія», аби доби
тись свого.

В «Освідченні» ситуація дещо подібна: 
молодий поміщик приїжджає запропонувати 
руку та серце дочці свого сусіда, але спра
ва до того ніяк не доходить, бо молоді нена
че шукають привід для безглуздих суперечок, 
які припиняються лише тоді, коли 
«співрозмовників» робиться млосно. 
Антоніма Брусе та Ігор Фурмаиоп 
рують глядачеві щиру акторську 
аматорів, яка наближається до 
професіоналізму.

Батька Наталії Степанівни грає третьо
курсник Юрій Дсрябін. Робить цс пін непо
гано, але ця роль ускладнюється похитим ві
ком героя.

Окремо хочеться сказати про мініа
тюру «Ведмідь». Відтворення Тонею 
Брусе молодої панні, яка вирішила зрек
тись світського життя, аби довести по
кійному чоловікові свою відданість, 
(хоч небіжчик таки не дуже обмежував 
себе принципами пристойності). Вона 
вже сім місяців нікого не приймає, не 
виїжджає, але ось до маєтку ведмедем 
ввалюється кредитор — відставний по
ручик артилерії Смирнов (Ігор Фурма
нов), і безглуздість витівки із вічною 
жалобою стає очевидною.

Дуже легко було б перетворити цю 
мініатюру (до речі, значно складнішу за 
змістом, аніж решта) у легенький амур
ний фарс, аби не вміла режисура Юрія 
Дерябіна, аби не хороше виконання ро
лі старого слуги Григорієм Ципарським. 
У кульмінаційній точці підготовки дуе
лі між незваним гостем та баринею ста
рому стає погано. Він падає,. просить 
води, але де там: хазяйка та гість зай
няті суперечкою. Цей невеличкий епі
зод відразу розкрив чеховську думку: 
навіть в найкращих людських почуттях 
пани залишаться панами.

На жаль. І
дою> уновелі” «Пропаща справа», 
десь не вистачило г------
вимагається ~
зотннка). можливо, 
щепі інтонації, але 
захоплення глядачів.

Звичайно, і-----
спектаклю 
МИ. "“.ч ------- - - — . • •
віть навчанням не зв язані з театР?®..1 
студентський театр 
градського інституту

На жать. Ігор Фурманов не зміг повністю 
передати глядачеві підлість сватання з виго-

• ' • Можливо,
шило щирості (а від актора не 
навіть при виконанні ролі мер. 

десь були зайве підви- 
пя

д «1-І І о.
можна було б до цього 

___ __ _ підійти з
" адже Його ставили аматори, що на- 

мініатюр Кірово- 
сільгоспмашино- 

будування цієї театральної весни пока
зав аж ніяк не любительським спек
такль Тому зрозуміла вимогливість гля
дачів бо, незважаючи на недоліки, 
«Сміх крізь сльози» — це робота май
стрів.

п’єса не викликала

меншими вимога-

ніяк не любительський спек-

М. ВІДЕНКО.

Тільки-но закінчилась зміна. І голова 
колективу фізкультури олійжиркомбі- 
нату Юрій Черемисін та інструктор по 
спорту Михайло Мицель, обійшовши асі 
цехи, ще раз нагадали:

— На завтра запрошуємо всіх до 
спортивного комплексу. На відкриття 
спартакіади комбінату.

Суботній день став для робітників під
приємства справжнім святом. На спор
тивному майданчику шикувались фізі 
культурники,- В першій шерензі, як і го
диться, стали кращі спортсмени, чемпі
они міста, обласної ради ДСТ «Аван
гард». Серед них — електрослюсар 
А. Корчицький, слюсар Н Штефан, роз
рядники Д. Буйпук, А. Славко, 
стенко, В. Хмельницький, 
Ю. Скозорозка. А далі ще по
над 150 юнаків та дівчат, які 
виконали теж розрядні норма
тиви з різних видів спорту.

Почався парад фізкультурни
ків. Найсильніших спортсменів 
нагородили грамотами, винесли 
подяки від імені адміністрації 
олійжиркомбінату. А потім по: 
казові виступи фізкультурників.

Тепер на новозбудованому спор
тивному комплексі кожного дня то
чаться спортивні поєдинки, трива
ють змагання в залік спартакіади 
підприємства. Тільки в турнірі ша
хістів. шашкістів, стрільців та тені
систів взяло участь .більше 350 чо
ловік. Пожвавили роботу полейболь- 
на, легкоатлетична, гандбольна сек
ції. З спортсменами працюють не 
лише Михайло Мицик та Юрій Чс- 
ремисіи. Ті, хто останнім часом здо
були чемпіонські титули, тепер ви
ступають ще Н в ролі тренерів. Мо
лодим робітникам є чому повчитись 
у кандидата в майстри спорту з 
класичної боротьби чемпіона облас
ті Н. Штефана вміло передає свою 
майстерність друзям секретар ком
сомольської організації олійжнр- 
комбінзту кращий стрілець підпри
ємства А. Корчицький. регулярно 

, працюють в секціях гандболіст 
Юрій Черемисін. стрілець Анатолій 
Повохатній. Л начальник цеху 
МЕЗ-350 Володимир Бондаренко 
збирає регулярно шахістів та шаш
кістів. Михайлу Мііцнлю допомагає 
п організації виробничої гімнастики 
лаборантка Людмила Костюк.

Така співдружність кращих спортсме
нів з усією молоддю олійжиркомбінагу 
дає неабиякі успіхи в організації фіз
культурно-масової роботи в колективі 
фізкультури. Спортсмени, які регуляр
но займаються в секціях, швидко підви
щують свою майстерність,Тільки цієї 
весни 25 юнаків та дічат стали розряд: 
никами. А ще відрадніший той факт, що 
зросла кількість членів спортивних сек
цій.

Дбаючи про залучення молоді до занять 
фізкультурою й спортом. Михайло Мицель з 
своїми активістами, крім спартакіадних стар
тів, регулярно у вихідні дні, після змін, вла
штовують поєдинки між командами дільниць 
І цехів, організовують поїздки на свою ту
ристську базу, що збудована неподалік Ції- 
нульового. І там теж біля ставу на зеленому 
майданчику знову міряються майстерністю 
волейболісти І баскетболісти, любителі ручно
го м'яча, легкоатлети.

І ентузіазм фізкультурних активістів 
Кіровоградського олійжиркомбінзгу 
знову приносить відрадні результати. 
Спортсмени цього підприємства неод
норазові призери першості міста, вони 
в числі кращих на спартакіаді обкому 
профспілки робітників харчової промис
ловості, на змаганнях обласної ради 
ДСТ «Авангард».

М. ВІНЦЕВИЙ.
II а фото: слюсар В. ДЛНЧЕВСЬКИИ не

щодавно записався в легкоатлетичну секцію 
(вгорі), С. ПОДОЛЬСЬКЛ — одна з иайелльні- 
шііх бадмінтоністок комбінату.

Один з иаймасовіших видів спорту — волей
бол. І заспівувач - знову Юрій ЧЕРЕМИСІН 
(внизу).

ДВА ОЧКА ЗАПИСАЛИ
Позапчора футболісти кі

ровоградської «Зірки» пере
могли на своєму полі (2:0) 
торпедівців Луцька. Здобуто 
два дорогоцінних очка, заби
то у ворота суперників два 
голи. Здавалося, що ще по
трібно. Ллє слід визнати, що 
ней матч кіропоградці про
вели значно слабіше, ніж 
усі попередні. Щось не 
клеїлось у них в півзахисті 
й нападі. Цього разу еони 
менш, ніж будь-коли загро
жували воротам гостей.

Правда, слід віддати 
лежне торпедіяцям. Хоч во
ни вперше я цьому році

на-
ви-

' '/7

Фото М. ТЕРІІЛВСЬКОГО.

ФУТБОЛ

«Ж

■

г.

, Ж?;: А?

ступають у другій 
класу «Л», але складають 
серйозну конкуренцію старо
жилам цієї ліги. До зустрічі 
із «Зіркою» вони втратили 
лише на одне очко менше 
неї.

Тривалий час господарям 
поля не в.чаналося реалізува
ти своєї чисельної переваги. 
Нарешті, на (іВ-л хвилині 
Віктор Ступай, обвівши двох 
захисників, точно і сильно 
пробив у ціль — 1:0.

Та не не збентежило фу г- 
болістів з Волині. Воші за
грали краще ніж до цього. 
Ллє пробитися до поріг не 
змогли.

Кіровограді!! ж п родов-ку
пали спої атаки. Одною ра
зу. коли Олексій Кацман 
шіходіїп один па один з во
ротарем торпедівців. їхній 
захисник застосував до ньо
го недозволенні) прийом, 
збивші! його з ніг. Суддя 
зустрічі призначив їі-метро- 
ШІИ штрафний удар, який 
чітко реалізував Віктор Ква- 
сов.

Перемігшії з рахунком ?:0, 
кіровоградські футболісти 
поліпшили спое турнірне ста
новище.

10 черпни «Зірка» прийма
тиме на споєну полі одних з 
лідеріп зони — футболістів 
Житомирського С Автомобіліста».

ГГ-?.". НІ ilL-.HI .1 ЛІЛУЦ___ гущ____

т. В. о. редактора А. КРЯГЕНКО
' —/7 ; ~. 7т: —--------- -------------
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КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ім. М. ОСТРОВСЬКОГО

ОГОЛОШУЄ прийом УЧНІВ

на 1971—1972 навчальний рік з спеціальностей:

НЛ ДЕННЕ НАВЧАННЯ:
електротягове господарство залізничного транспорту, радіо-' 

зв’язок і радіомовлення; автоматика і телемеханіка на за
лізничному транспорті (на базі восьмирічної і середньої шко
ли); енергопостачання і енергетичне господарство залізнич
ного транспорту; провідний зв’язок (на базі восьмирічної 
школи).

НА ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ:
електротягове господарство залізничного транспорту; енер

гопостачання і енергетичне господарство залізничного тран
спорту (на базі середньої школи).

НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ:
автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті; 

радіозв'язок і радіомовлення, провідний зв’язок: енергопоста
чання і енергетичне господарство залізничного транспорту; 
електротягове господарство залізничного транспорту (па базі 
восьмирічної та середньої школи),

Заяви приймаються:
НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ в групи на базі восьмирічної 

школи — з І червня до 31 липня; в групи на базі середньої 
школи — з 1 червня до 15 серпня.

НА ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ — з 4 травня до 6 серпня.
НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ — з 4 травня до 10 серпня.
Зараховані до технікуму забезпечуються стипендією і гур

тожитком на загальних підставах.
Початок навчання 1 вересня.
Адреса технікуму: Київ-37, Повітрофлотський проспект, 

76 35. Телефон № 76-62-41.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТІ! .
— промислове та цивільне будівництв 

во на І і II курси денного відділення та 
III курс ВечІрНоОГО відділення (без від
риву від виробництва).

Вступники на перший курс денного 
відділення складають іспити з російської 
або української мови (диктант), матема
тики (усно). На другий курс денного 
і третій курс вечірнього відділення — з 
російської або української мови і літе
ратури (твір), математики (усно).

Без вступних іспитів приймаються осо
би, нагороджені золотими й срібними 
медалями (по закінченні середньої шко
ли), особи, нагороджені похвальними 
грамотами (по закінченні неповної се
редньої школи), офіцери і ВІЙСЬКОВОЇ 
службовці надстрокової служби, звіль
нені із Збройних Сил (протягом двох 
РОКІБ з дня звільнення).

Заяви приймаються на денне відділен-

ня: л групи на базі неповної середньої 
школи — до 31 липня; на базі середньої 
школи — до 15 серпня; на вечірнє від
ділення — до 6 серпня.

Вступні іспити: на денне відділення 
— з 1 по 20 серпня, на вечірнє — з 1 по 
10 червня, з 1 по 10 липня, з 7 по 12 
серпня (потоками).

Початок занять з 1 вересня.
Учні денного відділення одержують 

стипендію на загальних підставах. Іного
родні забезпечуються гуртожитком.

Юнаки, котрі вступлять до технікуму 
на базі повної середньої школи, одер
жать відстрочку від призову до лав Ра
дянської Армії.

Заяви з документами надсилати на ад
ресу: м. Кіровоград-12, вул. Уфімська, 
4, телефони: 4-12:62, 4-12-74,

Дирекція.

Професійно- 
технічне училище
при
Кіровоградському 
м’ясокомбінаті

МАРГАНЦЕВСЬКИИ ГІРНИЧИИ ТЕЖ»
Міністерства чорної металургії УРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

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

Лвсичанське міське
професійно-технічне 
училище № 51

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1971 — 1972 навчальний рік
з таких спеціальностей (строк навчання 2 роки): 
столяри-теслярі;
монтажники конструкцій-муляри; 
електромонтери (приймаються юнаки і дівчата); 
слюсарі-монтажники по обладнанню нафтової і хі

мічної промисловості;
слюсарі-трубопроаідники; 
маляри-штукатури (приймаються дівчата);
муляри (строк навчання 1 рік, приймаються юнаки 

і дівчата),
електрогазозварники (строк навчання 1,5 року); 
лицювальники-плитковики-мозаїчники (строк на

вчання 1 рік).
Приймаються особи віком не молодші 15 років, з 

освітою не нижче 8 класів. Зараховані до училища 
забезпечуються безплатним обмундируванням і хар
чуванням, іногородні забезпечуються гуртожитком.

У групу електрогазозварників приймаються юнаки і 
дівчата, що мають середню освіту. їм виплачується 
стипендія в розмірі 36 карбованців, а відмінникам — 
45 карбованців на місяць.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту чи 
атестат, довідку про стан здоров’я (ф. № 286) з дзни^ 
ми про профприщеплення (віспа, стовбняк, туберку
льоз), довідка з місця проживання та склад сім’ї, ха
рактеристика із школи, шість фотокарток (розміром 
3X4 см), паспорт пред’являється особисто.

Прийом заяв з 15 травня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Ворошиловградська область, 

м. Лисичанськ, 6, вул. Свердлова, З, МПТУ № 51, за
лізнична станція Пєреіздна, Донецької залізниці.

ДИРЕКЦІЯ.

з спеціальностей:
Розробка рудних і нерудних родо

вищ — на І і 15 курси. Строки навчання 
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 ? 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 кавчання 3 роки 10 мі
сяців.

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

ської мови (диктант) і математики (ус
но); на базі 10 класів з російської літе
ратури (твір) і мателлатики (усно).

Учні, зараховані до технікуму, забез
печуються стипендією і гуртожитком

До заяви слід додати такі документи: 
атестат або свідоцтво (оригінал), ме
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).

Адреса технікуму: м. Марганець, зуп. 
Радянська, 41.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ НА 1971—1972 
НАВЧАЛЬНИЙ РЩ

Училище готує робітників 
для м’ясної промисловості, 
Строк навчання 1 рік. При
йом заяв до 25 серпня. Пц1> 
чаток занять з 1 вересня. ‘

Училище приймає юнаків 
віком від 15 років 6 місяців 
і старших. Дівчат віком від 
16 років 6 місяців і старших 
з освітою 8—10 класів. Учні 
забезпечуються стипендією, 
в розмірі 18 карбованців тй 
З карбованці квартирних на 
місяць, триразовим безз 
платним харчуванням, спец? 
одягом та форменимОДЯ? 
гом. Гуртожитком училищ^ 
не забезпечує, а розміщуй 
учнів на приватних квартич 
рах, \

Вступники повинні подати 
заяву на ім’я директора, авз 
тобіографію, документ^ 
про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, 
5 фотокарток (3X4 см), до
відку з місця проживання, 
характеристику.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат. . \

Диренція.

Київський

Кіровоградське міське професійно-технічне училище № 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОР

МОВКИ. Строк навчання 1 рік Приймаються 
юнаки з мінімальним піком 17,5 років, з осві
тою 8—10 класів.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РО-
БІТ. Строк навчання 1 рік. Приймаються юна
ки і дівчата з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8—10 класів. . -

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

СЛЮСАР1-САН1ЕХН1КИ. Строк навчання 2 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8—10 класів.

ТОКАРІ. Строк навчання 3 роки. Прийма
ються дівчата з мінімальним віком 15 років 
з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ. Строк навчання
З роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з осгітою 8 класів;

СЛІОСАРІ-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ ПО ВИ
ГОТОВЛЕННЮ І РЕМОНТУ ШТАМПІВ, 
ПРИСТОСУВАНЬ 1 ПРЕС-ФОРМ. Строк нав
чання 3 роки. Приймаються юнаки з мінімаль
ним віком 15 років, з освітою 8 класів.

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

СЛ ЮСАР1-МЕХАНОСКЛ АДАЛ ЬН НХ РО

БІТ. Строк навчання 3 роки. Приймаються 
юнаки та дівчата з мінімальним віком 15 ро
ків, з освітою 8 класів.

Всі учні забезпечуються триразовим харчу
ванням, об.мундирув шиям і спецодягом, а фор
мувальникам надається обладнаний гуртожи
ток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти від зарплати під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам 
видається атестат но спецільності. а учням з 
трирічним строком навчання — ще й атестат 
зрілості, оскільки в училищі одержують се
редню освіту. Ті, що закінчили училище з від
знакою, мають право вступити до інституту-по
за конкурсом.

Початок занять — 1 пересип 1971 року.
Вступники чоиинні подати такі документи: 

ваяпу на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтво про на
родження, а досягшнм 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, пул. Жовт
невої революції, № 20, телефони 2-36-73,
2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

будівельний 
технікум 
транспортного ... 
будівництва

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ, 

що закінчили неповну се» 
редню та середню школи. 

Технікум готує техніків» 
будівельників залізниць, 
мостів, тунелів.

Технікум забезпечує гур
тожитком, стипендією на за? 
гальних підставах.

Адреса технікуму: м. Ки- 
їв-151, вул. Вінницька, 10. 
їхати тролейбусом 8 або $ 
до зупинки «Рибкомбінат».

ДИРЕКЦІЯ,

ПОГОДА
Сьогодні та завтра по те

риторії області й міста Кі
ровограда в першій полови
ні періоду передбачається 
мінлива хмарність без істот
них опадів. В другій поло
вині періоду місцями корот
кочасний дощ, гроза. Вітер 
південно-західний помірний 
до сильного. Температура 
повітря ВНОЧІ 11 — 16, вдень 
24—29 градуси.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 9 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.45 - Ко
льорове телебачення. «Розмова 
біля картини». «Художники 
Башкирі?». (М). п.ю — Ко
льорове телебачення. Фільм-

опера «Євгеній Онєгін». (М). 
12.55 — Телевісгі. (К). 13.05 — 
«На ланах республіки». (До
нецьк). 13.15 — Для школярів 
«Зірниця». (Чернівці). 16.50 — 
Наша афіиіа. (К). 16.55 — Збо
ри виборців Фрунзспського ви
борчого округу м. Москви. 
Зустріч з кандидатом у депу
тати Верховної Ради РРФСР 
тов. Косигіннм О. М. Трансля
ція з Державного академічно
го Великого театру Союзу 
PCP. По закінченні — концерт.
(М). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.00 — Заключний вечір 
V Всесоюзного Пушкінського 
свята поезії. Трансляція з кой-

цертного залу ім, Чайковсько- 
го. (М). По закінченні — тс- 
лсвісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.40 - 
«Екран молодих». «Ми — «Мо
лода гвардія». (Ворошилов
град). 19.00 — Спектакль Жи
томирського драмтеатру. В пе
рерв] — «на добраніч, дігиі»,

ЧЕТВЕР, 10 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.50 - Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Годинник капітана 
Енріко». (М). 12.10 — Україн
ське кольорове телебачення,

«МОЛОДОЇ! КОММУНЛР>, oprnn Кировоградского 
обком,. Л КСМУ. г. Кировоград,

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: від

повідального секретаря і відділу комсомольського життя 
— 2-45-35; відділів пропаганди та листів і масової робо
ти — 2-45-36.

Естрадний концерт. (Київ на 
Москву). 12.40 — Тслсвісті, 
(К). 16.50 — Наша афіша. (К). 
16.55 — Збори виборців Ленін
градського виборчого округу 
м. Москви. Зустріч з кандида
том у депутати Верховної Ра
ди РРФСР топ. Підгорннм 
М. В. По закінченні — кон
церт. (М) 20.30 — Програма
«Час». (М). 21.00 - Бізе ~ 
«Шукачі перлин». Спектакль 
Київського театру опери тз балету і„. Шевченка. По за® 
кінченії] — телсвісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.15 - 
«Працею звеличені». (Кірово
град на Республіканське тсіс- 
баченпя). 18.30 - Літературна 
передача. «Зустріч напередо
дні рейсу». ’(Одеса). 10.10 - 
Художиіи фільм «Альба-Ре- 
гін». (К). 20.40 - «на дХч. 
Ніч. Діти!». (К). 20.55 - Телё- 
журнал «Старт». (К).

ниці». (Донецьк). 16.35 — «Пи 
про ваших друзів», (К). 17.00

Інформаційна програма 
за Днем». (Кіровоград)', 

і/.2з — «за рядками партійних 
п <СЛ ь’ • (Кіровоград); 
17.40 — Тслсвісті. (К). 17.55 
2°ори виборців Бауманського 
виборчого округу м. Москви« 
«зустріч з кандидатом в дену» 
тати Верховної Ради РРФСР. 
тов. Брежнєвим Л. І. Трансля?

•] Кремлівського Палацу 
3 їздін. По закінченні — коїм 
™РТА,(М)- 22-20 ~ Художній 
телефільм «Ад’ютант його пре- 
?^с1Х0ЛиЛс'1ьстпа’’ Друга серія, 
'*')• 23.4з — Тслсвісті,

БК 01118. Індекс 0Н97,

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Гліпки, 2.

Зам. № 3379. Тираж 54.500.
16 2Ô J1 H5 —Телспіст). (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 -V 
Новини. (М). 16.30 - В ефір)
Молодість». «Дружба». (Сот 

Фін — Москва). 17.30 — Для 
,!]*"• .-*,’Т,СТИ< наша пісне», 
<м). 17.55 — Збори виборців 
ьауманського виборчого .окру
гу м. Москви. Зустріч, к-хан? 
Дндатом в депутати Верховної 
и Лі’ РРФСР т. Брежнєвим 

І. Трансляція з Кремлі«? 
ського Палацу з’їздів. (М)» 
'•/’.закінченні — «На добраяК 
Літи.», «у спіт) музики^ 
(Одеса), в. Собко. «Голосіїп-’ 
єькніі ліс», Фільм-сиснтаклЬг
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