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В ОБКОМІ ЯКОМУ
ХТО ПЕРШИЙ

ПОВЕДЕ „Т-150“?
Бюро обкому ЛКСМУ, обласне 

управління сільськоґо гсспедар- 
ства і трест м'ясомояочних рад
госпів постановили оозгернули 
серед молодих мелані зато р/в ©<Г- 
лаїті с^жГалктнчне змагашж за 
право од^ріл^ти перші трактори 

«Т-15С». Ініціаторами цього зма- 
гиня стала група кращих керів
ників комсомольсько-МОЛОДІЖНИХ 
ланок та тракторних бригад рес
публіки, які звернулася з листом 
до всіх механізаторів України, 
ініціатори змагання еаклмиають 
ло-господарсокому ставитись до 
пової техніки, добиватись раціо
нального її використання.

Осзоєння нового трактора, удар
на праця на колгоспних панах бу
де гідним вкладом сільської моло
ді у виконання рішень XXIV з’їз
ду НПРС та XXIV з'їзду КП Ук
раїни.

Є) Приклад подають комуністи 8 комсомольці.

О 55—57 центнеріо з гектара — такий урожай пшениці сорту »Кавказ».

За жниварями йдуть орач).

Д) Понад план держава одержить більше 4! тисяч центнерів зерна.

І]ВП ОБ відчути пульс жнивного поля, не 
Щ обов'язково бути біля ко/лбайнів. 
Досить завітати на тій. І якщо, мса 

“У бджілки, безупинно снують пвтомашичи, 
якщо зерноочисні машини працюють з 
повним навантаженням, значить номбай- 
ни не простоюють, значить у бунчер 
б’є тугий струмінь зерна.

Саме тому знайомство із жниэами у 
колгоспі імені XXII з'їзду НПРС Новго- 
родківського району ми .почали з тому. 
Сонце вже хилилось на захід, але маши
ни під’їздили і від їздили, весь час кла
цала рахівниця під пальцями вагаря. 
Єдиним постійним місцем на тону була 
агітбєсідка. Там старшокласники Толя 
Донець, Федір Оводенко, сестри Надя 
і Люся Таратули та інші хлопці і дівчата 
знайомились з свіжими газетами. Не 
подумайте, що їм не було роботи. Вони 
трохи раніше прийшли на зміну (робота 
на току організована в три зміни, на

очистці і перевезенні зерна зайнято 
більше тридцяти комсомольців-старшо- 
класнинів), то ж і зайшли в агітбесідку. 
Там на стіні вже красувалася свіжа стін
газета «Трудова слава». Вона повідомля
ла: «Комбайнери Микола Мелешко, Пет
ро Логащук, Григорій Оводенко, Мико
ла Басюк, Леонід Оводенко, Василь Ла- 
зарець та інші дружно включилися в 
збирання нового врожаю»... Далі йшли 
цифри, скільки зібрано хліба та скільки 
зерна намолочено.

Агроном колгоспу Михайло Селівест- 
рович Медведев, що нагодився, проко
ментував ці цифри. У нолгоспі 1080 гек
тарів зернових без кукурудзи, в тому 
числі озимої пшениці 910 гектарів. В ос
новному це «Безоста-1». Є також 
«Одесько-51», «Аврора», «Кавказ». 
Перші зібрані гектари видали по 32—241 
центнери зерна. Очікується, що но реш
ті площ буде більше. Зокрема, пшени-

ця сорту «Кавказ» мас видати з гектара 
55—57 центнерів (торік було по 48). За 
попередніми підрахунками колгосп про
дасть державі більше 4 тисяч центнерів 
зерна понад план.

Згодом ми побували □ полі біля агре
гатів. І молодий комуніст Микола Ме- 
лешно, і досвідчений номбайнер Сійсь 
Степанович Таратула з сином комсо
мольцем Володею, І Дмитро Іванович Бу
рли з сином Минслою, хоч уже й пове
чоріло, продовжували косовицю. А по
ряд, в сусідньому полі, гуркотіли тракто
ри. То Анатолій Жданюн, Петро Сиро- 
вгтський, Леонід Позняковський, Георгій 
Лисенко готували вже грунт під наступ
ний урожай.

Тут же, в полі, був і секретар комсо
мольської організації Петро Панченко 
з свіжими газетами, бо він ще ї агіта
тор. До речі, у нолгоспі за кожним з 
агрегатів закріплено агітаторів, спеці
альна група обслуговує тік. Серед агі
таторів чимало й комсомольців. Зокре
ма, це інженер по техніці безпгки Сер
гій Оліфер, завідуюча клубом Вален
тина Польова, агроном-насіиневод Люд
мила Клягіна, пасічник Микола Буряк.

—- По-справжньому ми лише другий 
день жнивуємо, — розповів П. Панчен
ко, — але наслідки відрадні. Кожний з 
комбайнерів виконує змінні завдання на 
120—125 процентів. Якість відмінна. До 
шоферів теж претензій немає.

Поки бесідували, стало зовсім темно. 
Та над полем, як і раніше, линув гуркіт 
моторів, а до хлібоприймального пунк
ту прорізували пунктирну лінію снопи 
світла від фар автомашин.

в. цвях, 
спецкор «Молодого комунара»,

♦ ♦ ♦
Коли вереїався номер, з колгоспу по

відомили, що вже обмолочено 392 гек
тари хлібів, державі відправлено біль
ше 6000 центнерів добірного зерна. Пер
шість у змаганні тримає номбайнер- 
комсомолець Григорій Оводенко. На 
його рахунку 2100 центнерів зерна.
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Кращому 

молодому 
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ПОПЕРЕДУ
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На фото: агро
ном колгоспу М. С. 
Медведев І ком
байнер Микола 
Мелешно огляда
ють жнивне по
ле, ліворуч —- на 
тону, праворуч — 
механізатори го
тують грунт під 
наступний урожай. 
Фото Б. Ковпака.

На ланах області повним ходом жни
вують хлібороби всім районів. Соціаліс
тичне змагання на приз газети «Моло
дий комунар» «Кращому молодому 
женцю Кіровоградщинип та за право 
володіти Червоним прапором та вимпе
лом обкому комсомолу вступило у ви
рішальну фазу.

Комсомолець колгоспу імені БАТУТ1- 
НА УСТИНІВСЬКОГО району ВОЛОДИ
МИР ПОВЗУН щодня викошує 18 — 20 
ГЕКТАРІВ пшениці. Молодий комбайнер 
вже скосив 81 гектар і намолотив 2710 
ЦЕНТНЕРІВ зерна.

98 ГЕКТАРІВ ранніх зернових скосив 
комсомолець сусіднього колгоспу імені 
ПЕТРОВСЬКОГО ОЛЕКСАНДР КУШНІ- 
РОВ. Він намолотив 2378 ЦЕНТНЕРІВ 
зерна.

В активі комсомольців радгоспу «УС- 
1 КИЇВСЬКИЙ» ЯРОСЛАВА ІГЕРИ та ВО
ЛОДИМИРА ЧЕШКА цього ж району 
відповідно 60 і 71 ГЕКТАРІВ озимої пше
ниці та 1524 8 1479 ЦЕНТНЕРІВ зерна.

Комсомолець колгоспу імені XXI 
З’ЇЗДУ КПРС ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 
впевнено очолює мелодия комбайнерів 
БОБРИНЕЦЬКОГО ранену. Його ужм- 

• иск — 72 ГЕКТАРИ, 2094 ЦЕНТНЕРИ Я 
зерна.

Не набагато відстають від нього ком-, К 
сомолець колгоспу імені ШЕВЧЕНКА І 
СТАНІСЛАВ ДЕРКАЧ (41 ГЕКТАР, 2014 | 

! ЦЕНТНЕРІВ зерна) і комсомолець неп- В 
гсслу імені ЩОРСА МИКОЛА ІЛЬЗД В 

: (56.5 ГЕКТАРА, 1938,1 ЦЕНТНЕРА зерна). 1
Серед двадцяти молодих комбайнерів В 

. ОНУФРІЇЄСЬКОГО району першість три- В 
має молодий комбайнер колгоспу «УК- В 
РАЇНА» ІВАН ОЛІЙНИК. Він скосив 54 | 
ГЕКТАРИ ранніх зернових 3 намсяотме Е 
1027 ЦЕНТНЕРІВ зерна. В

Молодий комбайнер колгоспу імені ■ 
ХХ!8 З’ЇЗДУ КПРС ВІКТОР ФІЩЕНКО вє І 
де перед серед комбайнерів ДОБРО- В 
ВЕЛИЧКІВСЬКОГО району. Він скосив В 
45 ГЕКТАРІВ озимої пшениці її намело- В 
ткв 1387 ЦЕНТНЕРІВ зерна.

139 агрегаті збирають врожай на па- В 
нах ВёЛЬШАНСЬКОГО району.. За перш} В 
дні косовиці на обмолоті кращих услі- | 
хів домоглися члени комсомольсько- 
молодіжного агрегату ІВАН ГРИГОР ЄВ 
та ВАСИЛЬ ЛАШКУЛ з колгоспу імені 
XXI З’ЇЗДУ КПРС. Вчорашні солдати вже 
обмолотили пшеничні палки на площі 
65 ГЕКТАРІВ, Кожен гектар видає по 37 
центнерів дорідної пшениці.

Ударна праця всіх комбайнерів цьо
го колгоспу дала змогу продати державі 
понад 4 тисячі центнерів хліба, а всього 
за 10—12 днів в державні засіки буде 
засипано 15 тисяч центнерів пшениці.

■■
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П'ЯТИРІЧЦІ_ ПОШУК І МАЙСТЕРНІСТЬ молодих

Комсомолка Валентина Менчій на молочнотоварній фермі Ульяновсько
го відділку бурякорадгоспу працює недавно. Та за цей час заслужила шану 
у товаришів по роботі за старанність, працьовитість. Вона доярка. Мета її 
в цьому році — стати трьохтисячницею. Ніші Валя надоює щодоби по 11 — 12 
кілограмів молока від кожної корови.

Комсомолка бере активну участь у громадському житті. їй виявили ви
соке довір я, обравши депутатом сільської Ради села Новоселиці.

 Фото В. ВЕРБЕЦЬКОГО.

У Ц К ЛКСМУ

ХТО БУДЕ
КРАЩИМ ЖНИВАРЕМ
У відповідь па Постанову Центрально

го Комітету К.ПРС і Ради Міністрів 
СРС.Р «Про заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель сільсько
господарських продуктів у 1971 році», 
Спільна постанова бюро ЦК ЛКСМУ, 
колегії Міністерства сільського госпо
дарства УРСР, Міністерства радгоспів 
УРСР та правління Українського рес
публіканського науково-технічного това- 
5пства сільського господарства зобов’я- 

ув обкоми, райкоми, міськкоми ЛКСМУ, 
комітети комсомолу первинних комсо
мольських організацій широко залучати 
Молодь до збирання врожаю зернових. 
Необхідно організувати дійове соціаліс
тичне змагання серед комсомольсько-мо
лодіжних збиральних агрегатів, екіпажів 
автомашин, всіх юнаків та дівчат кол
госпів і радгоспів, системи «Сільгосп
техніка*, автогосподарств. хлібоприй
мальних пунктів за проведения жнив в 
найбільш стислі строки та перевезення 
ї зберігання врожаю зернових першого

року дев’ятої п’ятирічки. До участі в 
охороні врожаю зернових та здійсненні 
контролю за ходом збирання залучати 
штаби й загони «Комсомольського про
жектора», комсомольців та молодь, піо
нерів і школярів, створити на виробни
чих ділянках контрольні пости, дозори, 
оперативні групи «КП».

З метою широкою залучення молодих 
комбайнерів, комбайнових екіпажів до 
соціалістичного змагання оголошується 
республіканський конкурс па кращого 
молодого комбайнера. Обкомам, рай
комам ЛКСМУ, обласним та районним 
управлінням сільською господарства, 
трестам радгоспів слід забезпечити 
активну участь молодих комбайнерів у 
конкурсі.

Рекомендовано провести такі конкур
си в областях та районах республіки.

Постановою велика увага звертається 
на необхідність змістовної пропаганди
стської та культурно-масової роботи се
ред молоді, зайнятої на жнивах.

Г> ПАМ’ЯТІ ще недавнє за- 
сідання ради молодих 

спеціалістів. Вирішили тоді 
організувати поїздку групи 
інженерів і техніків на Ка- 
м’янський машинобудівний 
завод Черкаської області. 
Мета візиту — обмінятись 
досвідом. Хоча це підпри
ємство і не порівняєш 
із нашим ні за розмірами, 
ні за продукцією, що ви
пускається. Завданням деле
гації було познайомитись 
з творчістю молодих. Нас 
цікавила їх участь в техніч
ному прогресі заводу, у 
впровадженні досягнень на
уки і техніки у виробницт
во. Не так давно ця поїзд
ка відбулася. А зараз’ під
сумовуємо побачене, при
кидаємо, що можна вико
ристати у нас.

Обмін досвідом — це 
лише один із заходів ради 
молодих спеціалістів. Ос
новне ж — підняти актив- 
нісіь молодих інженерів і 
техніків у виробництві і 
громадській діяльності.

На заводі зараз працює 
понад 200 спеціалістів ві
ком до ЗО років. Цей загін 
становить п’яту частину 
всіх інженерно-технічних 
працівників. Співвідношен
ня переконливе. І воно обу
мовлює необхідність органі
заційної роботи з молодими 
керманичами виробництва. 
Цю відповідальну і почесну 
місію виконує заводська ра
да молодих спеціалістів.

Як І в минулому році, до 
складу ради увійшло 17 чо
ловій. Таке, на перший пог
ляд, представництво цілком 
виправдане. Аджз треба як
найширше охопити усі сфе
ри виробництва.

На першому своєму засі
данні рада створила і за
твердила дев’ять секцій, на
мітила план роботи на рік. 
На сьогоднішній день го
ловним залишається — за
лучити якомога більше спе
ціалістів до секцій, щоб ус
пішно вирішити всі наші 
завдання. А вони не легкі. 
Адже не можемо ми стоя
ти осторонь, коли йде ре
конструкція заводу, цехи 
приступили до серійного 
випуску нової сівалки. Не 
можемо байдуже сприйма
ти і такі сумні факти: в ли
варному виробництві, де 
ще наявні важкі умови пра
ці, йде брак; на заводі ще 
значний процент ручної 
праці. Всі ці проблеми, ми

розуміємо, позначаються на 
зростанні продуктивності 
праці. їх вирішення рада 
молодих спеціалістів вва
жає головним питанням сво
єї діяльності. Прикладом то
му — робота секцій ради.

Чималий внесок у поліп
шення ливарного вироб
ництва зробили члени мета
лургійної секції. Керує нею 
молодий спеціаліст, заступ
ник начальника техбюро 
Вінтор Погорєлов. На рахун-

зроблено секцією механіза- 
ції і автоматизації, яку очо. 
лює керівник групи відділу 
механізації Борис Смирно», 
Знаючи, що часто без точ- 
них електросхем тут не 
обійтись, для роботи в сек
ції ми залучили молодих 
спеціалістів електролабо- 
раторії на чолі з молодим 
інженером Олександром 
Жилко.

ГОСПОДАРІ 
ЗМОЛОДУ

ну секції є вже ряд оригі
нальних виробничих новов
ведень. Співавторами одного 
з них стали молоді іяженери- 
технологи відділу -оловного 
металурга В. Бершадський, 
Я. Криштоп, А. Татарчук. 
Вони добились зменшення 
пригара від стрижнів завдя
ки застосуванню нової су
міші і зміни конструкції де
талі. Новозведення значно 
знизило складність обробки 
литва, вивільнився один 
робітник.

При активній участі моло
дих спеціалістів підготовле
но 42 найменування відли
вок до кукурудзяної сізал- 
ки СКНК-6, з метою при
своєння їй знака якос
ті. Деякий мас ніяк 
не могли встановити при
чину короблення дисків 
висівних апаратів. За цю 
справу взялись молоді ін
женери. Зараз вже розроб
лена нова система очистки 
дисків. Ефект її — різке 
зменшення браку при виго
товленні цієї деталі.

Великі завдання на нашо
му заводі стоять і перед 
науковою організацією пра
ці. В розробці і впровад
женні заходів поліпшення 
умов праці, організації і об
слуговування робочих
місць, механізації інженер
ної і управлінської праці 
беруть участь молоді спе
ціалісти секції НОП.

Для скорочення обся
гу ручних процесів немало

Тану співдружність буде
мо практикувати між усіма 
секціями. Адже КОЖНЄ но
вовведення вимагає рішення 
найрізноманітніших питань, 
зв’язаних з їх економічною 
доцільністю.

Розповідь про роботу І 
життя молодих спеціалістів 
заводу доповнює їх участь в 
раціоналізаторському русі. 
Від початку цього року 
пише ливарники подали 24 
рацпропозиції. Із них вже 
впроваджено 16 з економіч
ним ефектом понад 10 тисяч 
карбованців.

Як бачимо, внесок моло
дих в технічний прогрес за
воду досить солідний. Од
нак, це не причина для за
спокоєння. Перед нами ще 
ряд невирішених завданії,. 
До цього часу багато тех
ніків працюють не за спе
ціальністю. Особливої увал 
ги вимагає побут молодик 
спеціалістів. Є ще серед 
нас, ніде правди діти, і по
рушники трудової дисцип
ліни.

Зрозуміло, подібні пробя 
леми хвилюють молодих 
спеціалістів і інших заводів, 
Хотілося б знати, як вони 
вирішуються на їх підприєм
ствах, яка там специфіку 
роботи з творчою техніч
ною молоддю.,,

В. СПОДІН, : 
голова ради молодих 
спеціалістів заводу «Чер
вона зірка».

УВАГА: ДОСВІД!

гюшу та
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

В історичних рішеннях XXIV 
з'їзду КПРС визначено завдан
ня по дальшому розвитну на
родної освіти, підкреслено не
обхідність «посилити роботу по 
професійній орієнтації учнів». І 
ця вказівна партії лягла в ос
нову роботи педагогічного ко
лективу нашої школи.

Ми розглядаємо підготовну 
учнів до життя, до свідомого 
вибору професії, ян складову 
частину навчально-виховного 
процесу. У нас добре облад
нані німната-музей В. І. Леніна, 
німната революційної, бойової 
та трудової слави радянського 
народу. В них показано рево
люційну діяльність Володими
ра Ілліча та його соратників, 
боротьбу трудящих за вста
новлення Радянської влади □ 
нашому нраї, героїну праці 
робітників місцевих підпри
ємств, перспективи розвитку 
нашого міста у новій п'яти
річці.

Поряд з цим працюють чо
тирнадцять навчальних кабіне
тів: Історії та суспільствознав
ства, російської мови та літе
ратури, лінгафонний, україн
ської мови та літератури, фі
зики, хімії, біології та інші. 
Спеціально створений кабінет 
профорієнтації. Він планує 
свою роботу з таних розділів: 
організаційна робота; засідан
ня ради кабінету; методична 
робота і досвід роботи школи; 
зв'язок з випуеннинами.

Кабінетом профорієнтації ке
рує спеціально створена рада, 
яка діє на громадських заса
дах. До її складу входять — 
голова ради (директор школи), 
консультант — заступник ди
ректора, психолог, вчителі по
чаткового і випускного класів, 
лікар. -

Діяльність кабінету передба
чає тані етапи: координація
профорієнтаційної роботи □ 
школі, пропаганда найважливі
ших робітничих професій; між
шкільний пункт — центр мето
дичної допомоги по професій
ній орієнтації старшокласни
ків; систематичне висвітлен
ня актуальних досліджень та 
передового досвіду роботи, ви
пуск бюлетнів «питання проф
орієнтації в школі».

Проте цього ще не досить. І 
наш педагогічний колектив 
завжди керується золотим 
правилом: «Щоб навчити ногось, 
треба самому вміти». Тому над
звичайно велина увага приді
ляється самоосвіті вчителів. 
Щоб сприяти виробленню пси
хологічної готовності до проф
орієнтаційної роботи в школі.

З цією метою організовано 
постійно діючий семінар, який 
так І називається «Основи 
профорієнтаційної роботи о 
шнолі». Він ставить своїм зав
данням — проаналізувати про
грами і підручники для вста
новлення можливостей МІЖ" 
предметних зв'язків основ наук 
з програмами трудового та ви
робничого навчання. Семінар

цей переслідує також мету 
розробки систем дидактичних 
ігор, вправ, задач, конструю
вання простих приладів для 
більш предметного ознайомлен
ня з професіями і розвитку 
в учнів таких якостей, як око
мір, технічне мислення, просто
рова уява, оперативність І то
пографічна пам’ять, розвиток 
розподілу і переключення ува
ги і т. д. Створення такого се
мінару дає можливість озна
йомлення з професіограмами 
та описом найбільш важливих 
для нашої області професій 
(сфера обслуговування —заводи 
«Червона зірка», тракторних 
гідроагрегатів і інші).

Заняття проводяться один 
раз на місяць. Для читання 
лекцій запрошуються праців
ники кафедри педагогіки та 
психології Кіровоградського 
педінституту, кандидати педа
гогічних наук тт. БОБРОВА, 
ТКАЧЕНКО старший викладач 
тов. ШКОТ, працівники облас
ного управління профтехосві- 
ти, досвідчені вчителі.

Практикується танож прове
дення практичних занять, кон
ференцій по обміну досвідом, 
педагогічні читання.

Наш досвід переконує в до
цільності такої тематики; 
проблеми профорієнтації з 
працях класиків марнсизму- 
ленінізму і видатних радян
ських педагогів; проблеми 
профорієнтації в партійних до
кументах та Статуті загально
освітньої школи; зміст, види і 
форми роботи класного керів
ника по профорієнтації; інди
відуальні особливості учнів, 
методи і методика їх вивчен
ня; професійні інтереси та їх 
розвиток у підлітка; професійні 
консультації старшокласників і 
інші.

Хочу сказати., що з минуло
річних випускників (73 чолові
ки) 56 вступили у вузи. Решта 
— 17 — пішли в технікуми і на 
виробництво.

Г. АНТОНЕНКО, 
директор Кіровоградської 
середньої школи № б,

МОЛОДЕ
ПОПОВНЕННЯ
ШАХТАРІВ

Кваліфіковані робітничі над- 
ЕГ шахт Донбасу на Украї
ну готує гірниче училище □ 

Донецьку, одне із п’яти 
тисяч професійно-технічних 
училищ Радянської країни. За 
27 роніз існування воно ви- 
Еп^Т.і?10- ПонаД Десять тисяч 
спеціалістів. Випускники цього 
учбового закладу одночасно 
одержують спеціальну | се
редню освіту — сучасні шахти 
оснащені стадною технікою, 
„?рХвати пною під силу тільки освіченим людям.

Закінчивши училище, юнаки 
ц?і?іУіг»^0ТЬ спеНІальність ма
шиністів вугледобувних ном- 
плексіз чи електрослюсарів по 
обслуговуванню шахтного об
ладнання і засобів автоматиза-

УЧИЛИШя ДЄННОМУ відділенні в?н взнається 920 чоло-
цвохсот вевч*РньомУ — близько двохсот. Всі учні забезпечую- 
ваннямЄ?П£л£ним обмундиру- 
разовим* робочим одягом, три- йііть иьог<,Х?^її?ННЯ" чи “• 

иао^илище мае Добре облад* н? читанні ”абінети^майсте5- 
ні, читалоні зали, особисту на-

3 пересувним 
составом. Виробничу прантику 

.?і~охо£пть на кращих шах- 
облас^3 Яонеі*ька 8 Донецької



20 липня 1971 року---------
КОНКУРС «МОЯ МІЛІЦІЯ

шляхи
Василя ГОРОВОГО
фот.^опр^свменН 'розюМшть^про^пра^'
ної і позавідомчої оходак" які Пй X пожеж'
перших п’ятирічок, Вітчизняної війни і ііп^аСЯНС^К°1 8ІЧЦИ, 8 роки спразі героїзм при ~

У конкурсі, беруть участь журналісти обласних міськоайонниг і 
ніх сплав Са 'такотсРгІІ,1вН11'^ теле9ачення» Радіо га органів внутріш
ніх справ, а також ті читачі нашої газети, хто бажає писати ппп от- 
ронців правопорядку. Матеріали надсилаються під девізом.

Сьогодні ми друкуємо чергову розповідь.

На районній Дошці пошани поряд із знатними 
хліборобами портрет рядового правопорядку 
міліціонера Маловисківського РВЗС старшого сер
жанта міліції Василя Петровича Горового. Люди
ни, беззавітно відданої своїй справі, яка бачить у 
Міліцейській службі не лише виконання громад
ського обов язку, а й високе покликання. Загж- 
ди на посту, завжди з турботах. Мене зацікавило, 
коли ця людина відпочиває: після зміни знову у Піплїпі ПІНІ!.:? X__  - ~ . / 7відділі міліції. Це його, ніби, другий рідний дім.

Підтягнутий, кремезний. Мене вразили очі. Я 
вірю неусміхнечим очам. Не злим — мужнім. 
Слово за словом і розпочалась розмова. Стар
ший сержант охоче відповідав на мої запитання, 
розповів про життя. Часто задумуючись, відбирав 
У пам’яті найсуттєвіше.

В 1942 році його прийме оть до лаз Комуніс- 
■ тично! партії, а в 1943 році, закінчивши службу в

КНИГА, ПОВНА ПОДЯК
У не? назва бойова: «Не про

ходьте мимо». І дійсно, агіт
бригада клубу імені Леніна 
станції «Знам’янка» не залиша
ється байдужою до п'яниць та 
нероб. В гострих сатиричних 
куплетах висміюють її учасни
ки цих людей.

А в жнива агітбригада виї
хала до колгоспників Знам ям
ського району. В колгоспах 
імені Леніна, імені Шевченка, 
імені Чапаева, «Заповіт Лені
на», «Путь Ильича», та інших 
механізатори і тваринники слу
хали лекції по матеріалах XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП 
України, концерти, частівки та 
музичні фейлетони.

В багатьох колгоспах агіт- 
бригадівців зустрічають як ста-

бути зарахова'

комісія.
друзі, ваших

П. ЯШУК, 
факультету

екзамени 
чотири —■ 

українська мова 
історія СРСР, іно-

(Кор. ТАРС)

ЗАПРОШУЄ
ФАКУЛЬТЕТ

що лише на 
серед всіх 

журналістики

доцент, декан 
журналістики.

підготовлені 
професори і 

доктори та кандидати

ської журналістики та літератур, 
українську, російську та інозем* 
ні мови, літературне редагуван
ня та прантичну стилістину, істо
рію, теорію та практику партійно- 
радянської преси, логіку, психоло
гію, історію мистецтв, етику й ес- 

Вони вивчатимуть також 
фото- і кіносправу, основи теле
візійної та радіожурналістини, 
машинопис тощо.

Слід підкреслити, 
нашому факультеті 
інших факультетів 
країни, вивчається одна з слов'ян-

ЖУРНАЛІСТИКИ

ТТЕ ВСІ вступники, що готуються 
■ * подавати заяви до вищих нав
чальних закладів цього року, твер
до І остаточно, без вагань і роз
думів, визначили свою майбутню 
Професію. Справа це складна. Тут 
Треба зважати на всі «за» і «про
ти», аби вибрати єдино правиль
ний шлях.

Тих, хто обрав собі фах журна
ліста, запрошує до себе факуль
тет журналістики Львівського ор

дена Леніна державного універ
ситету ім. І. Франка.

їм, майбутнім вступникам, слід, 
Насамперед, пам'ятати, що жур
наліст — професія партійна, що 
Зони ітимуть у перших лавах бій
ці» ідеологічного фронту. Ця 
професія вимагає глибокої еруди
ції, міцних і твердих знань, гли
бокого зв'язку з життям, партій
ної принциповості і особистої 
чесності й мужності.

Протягом навчання на нашому 
Факультеті майбутні журналісти 
вивчатимуть соціально-економічні 
предмети, зокрема, історію КПРС, 
філософію, політекономію, філо
логічні науки, серед них історію 
зарубіжної, російської та україн-

ських мов (за вибором) — чеська 
чи польська.

Велике значення для формуван
ня майбутнього журналіста має 
вивчення таких дисциплін, як тех
нологія промисловості, економіка 
промисловості, транспорту та 
сільського господарства, основи 
агротехніки тощо.

Коротше кажучи, майбутній 
журналіст одержує на факультеті 
грунтовну освіту.

Лекції читатимуть для майбутніх 
журналістів високо 
педагогічні кадри - 
доценти, і, Г ’ , 
наук, теоретики-публіцисти і прак

Творчїсть молодого режмзгра Михай- 
? Вогіна добре знайома глядачам. Ио- 
Я фільми «Зося» І «Двоє» мали вели- 
Ж заслужений успіх і були нагород* 
■-Я! рядом міжнародних премій. Неза- 
аром на екрани країни вмйдэ і третій 
ням«-Вогіна — «Про кохання».

Бйгіна дуже зацікавила книга ппсь- 
&НШПІ1 Агнії Барто «знайти людину», 
«ні М. Вогін разом з А. Варто і А. Алек-

В творчій 
лабораторії jg 
режисера

ї

З стор»МОЛОДНН КОМУНАР“

ГОРИТЬ
СПАРТАКІАДНИЙ
ВОГОНЬ

Радянській Армії, Горовий повернувся в рідне се
ло Лззоватку. Служба на кордоні дала добрий 
гарт. Маловисківський РК КП України рекоменду
вав вчорашнього воїна на роботу в міліцію. І Ва
силь Петрович не роздумував.

Не любив легких шляхів, та й не знав їх. А у 
міліції важко, іноді небезпечно. З того часу мину
ло 22 роки. На грудях — дев’ять урядових наго
род. Пройдено великий шлях, вже ніби й час на 
пенсію. Але Горовий не поспішає. Знає, ще потрі
бен людям,
—У комуніста Горового — золоті руки. З такою 
людиною працюзати цікаво і легко, — говорить 
про нього секретар парторганізації райвідділу 
міліції. — Василь Петрович сам працює не по- 
кладаючи рук і від інших вимагає того ж. Вміє 
з кожним знаходити спільну мову. В цьому і сек
рет його успіхів.

в. пошок.

рих знайомих. Слухачі давно 
знають лекторів С. С. Шварца, 
М. П. Новикова, Б. Гіннера, со
ліста Анатолія Луняченка та 
виконавця сатиричних фейле
тонів Вероніку Богомолову.

У агіткультбригади «Не про
ходьте мимо» є своя книга від
гуків та побажань. Вона запов
нена подяками колгоспників та 
проханнями приїздити іще.

Т. МЕЛЬОХІНА.
м. Знам’янка.

зустріне І ДЄМО' 
Радянської

тики газетної спрази, відомі жур
налісти.

Яні умови вступу на факуль
тет? Факультет журналістики 
Львівського університету має 
денну і заочну форми навчання. 
На стаціонарне навчання прий
маються, як правило, особи, що 
мають не менше двох років тру
дового стажу. В цьому році 
прийматимемо і частину вступни
ків, які не мають стажу, але ус
пішно складуть вступні екзамени.

На заочну форму навчання 
приймаються, в першу чергу, осо
би, що працюють за фахом — в 
газетах, на радіо, на партійно- 
комсомольській роботі тощо. Це, 
звичайно, о першу чергу. Проте і 
вступник, що працює не за фахом, 
теж має підстави * 
ним.

Факультет радо 
білізованих воїнів 
мії.

При поданні 
приймальної комісії 
дати вирізки 
зетах матеріалів (або 
по радіо).

Вступники складають 
з таких дисциплін (всі 
профілюючі): 
(твір і усно), 
земна мова.

Початок екзаменів: на заочне 
навчання є два потоки — з 20 лип
ня і 1 серпня, на денне — з 1 
серпня. Заяви слід надсилати на 
адресу: Львів, вул. 17 Вересня 
№ 14. Приймальна

Отже, чекаємо, 
заяв.

документів 
бажано 

надрукованих у га- 
переданих

О ••

сіним пишуть сценарій нового фільму. 
Він розповідає про справді драматичні 

долі людей, котрих в дитинстві війна розлу
чила з рідними та близькими. Головна 
думка кінострічки — духоачі зв’язки 
між людьми виявляються Іноді міцніші 
за кровні. Окремі епізоди фільму будуть 
зв’язані рядками з листів людей, що 
шукають своїх рідних.

В. БАУЛIII,

них республік, йдуть спортсме
ни, чиї досягнення прославили 
Країну Рад на олімпіадах у 
Хельсінкі і Мельнбурні, в Скво- 
Веллі і Інсбруку, в Римі і То
кіо, Греноблі і Мехіко, на 
чемпіонатах Європи і світу.

І ось на марші—команди 
союзних республік, Москви і 
Ленінграда. Вони вишиковую
ться на футбольному полі, ут
ворюючи римську цифру 
«П'ять».

Від імені оргкомітету Спар
такіади до учасників звертає
ться з промовою його голова 
С. П. Павлов.

Його промова закінчується 
здравицею на честь нашої рід
ної партії і радянського уря
ду, яку спортсмени зустріча
ють дружними оплесками. Гри
мить тисячоголосе «Слава!, 
СлаваІ Слава!». Спортсменки 
біжать до західної трибуни і 
вручають букети квітів керівни
кам партії і уряду.

Звучить “ ~
піднято.

Диктор 
мозчаня в 
в грізну годину 
життя відстояв 
Вітчизну, 
відлік метроном.,, 
вбігає спортсменка з факелом. 
Призерові Мексіканської олім
піади Наталії Чистяковій дові
рено запалити вогонь Спарта
кіади. Факел на стадіон доста
вила естафета легкоатлетів від 
могили Невідомого солдата 
біля Кремлівської стіни.

І ось уже спалахнув, рветься 
вгору під вітром яскравий 
вогонь. Спартакіада оюлошує- 
ться відкритою.

Фанфари Завершилось це яскраве свя
то матчем чемпіонату країни з 
футболе між командами ЦСКА

чоловік. Пар- 
профспіл- 
і спортив- 
велику ро- 
всі умови

Урочисте відкриття фіналь
них змагань V літньої Спарта
кіади народіа СРСР відбулося 
16 липня на центральному ста
діоні імені В. І. Леніна у 
Москві.

Спартакіади народжені на
шою системою фізичної куль
тури, яка завдяки повсякден
ному піклуванню партії і уря
ду стала неодмінною частиною 
побуту радянських людей. У 
масових зма-аннях п'ятої 
Спартакіади взяли участь більш 
як 44 мільйони 
гійні, господарські, 
кові, комсомольські 
ні організації ведуть 
боту, щоб створити 
для занять широких мас тру
дящих фізкультурою і спортом, 
як до цього закликають Дирек
тиви XXIV з'їзду КПРС по п’я
тирічному плану розвитку на
родного господарства.

...Стотисячна чаша стадіону 
повна. У гостьових ложах — 
керівники спортивних союзів 
соціалістичних країн, члени 
виконкому МОК, президенти 
багатьох міжнародних ф'едера- 
цій з видів спорту, міністри в 
справах молоді і спорту різних 
країн, делегації комітетів XX 
літніх Олімпійських ігор і XI 
зимової Олімпіади.

Тепло зустрінуті присутніми 
в урядовій ложі з’являються 
товариші Г. І. Воронов, В. В. 
Гришин, А. П. Кириленко, О. М. 
Косигін, Ф. Д. Кулаков, К. Т. 
Мазуров, А. Я. Пельше, О. М. 
Шелепін, Д. Ф. Устинов, І. В. 
Капітонов, Б. М. Пономарьов, 
М. С. Соломенцез.

На годиннику — 18.30. Зву
чать позивні — «Батьківщино 
ти моя безкрая...» < 
сповіщають про початок тор
жества. .

Слідом за прапороносцями, * київського «Динамо», 
які несуть прапори всіх союз.

ПрапорГімн СРСР.

хвилину 
тих, хто 

ціною свого 
соціалістичну 

Всі встають. Почаз 
На стадіон

оголошує 
пам'ять про

Онищенко,СмХлаСК?куруз'Г?Г ві Ли®&вЯЯ Волся”ми<’ 

Кукуруза г.
Фото Г. ТОЛОКА.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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Кіровоградське 
міське професійно- 
технічне училище

№ 2
провадить прийом учнів яа

197J—1972 навчальний рів

для підготоакиї

мулярів, штукатурів, малярів, 
теслярів, плитконнків-лицюваль- 
ннків, мозаїстів — строй нав
чання 1 ріні

малярів-штукатурів — строк 
навчання 2 роки.

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

Приймаються також демобілі
зовані з лав Радянської Армії.

Зараховані до училища забез
печуються гуртожитком, без
платним триразовим харчуван
ням, обмундируванням, спецо
дягом, підручниками і одержу
ють третину сум, зароблених 
ними на виробничій прадтиЩ. 
Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовій 
стаж.

Училище мав добру матері
альну базу для підготовив воа- 
кіфікованнх спеціалістів, об
ладнані кабінети, лабораторії, 
майстер*». Працюють гуртки 
самодіяльності, технічної твор
чості. спортивні секції.

Випускники мають право всту
пу до ВИЩИХ 1 середніх Сімці- 
альмих учбових закладів на 
пільгових умовах.

Випускникн-відмінвики мо
жуть бути направлені в вищі й 
середні учбові заклади профе
сійно-технічної освіти, де нав
чання проводиться при повному 
державному забезпеченні.

При училищ) е вечірпя школа, 
де учпі зможуть одержати се
редню освіту.

Для вступу треба подати або 
надіслати заяву з зазнчченнвм 
обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про 
народжезнв (оригінал) або пас
порт, свідоцтво про освіту (ори. 
гіная). довідки з місця прожи
вання. про еклад сім’ї, шість 
фотокарток розміром 9X4 см- та 
довідку по формі № 280,

Документи приймаються до 18 
серпня 1971 рову.

Початок наечаннв і вересвя 
1971 рову.

Адресо училища: пул, Лсяі.чв, 
19, вхід із вул Декабристів, 
№ 3. іелефов 2-47-Й.

ДИРЕКЦІЯ,

ф ‘ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРКИ, 20 ЛИПНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини (М). 10.15 —
Для школярів «Легенди 
старого Херсонеса». (Сім
ферополь). 10.35 — «Му
зичний ніосн». (М). 11.05— 
Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Золотий 
годинник». (М). 12.20 —
Телевісті. (К). 12.30 — Ху
дожній фільм «Щит і меч». 
1 серія. (Кіровоград). 17.25
— Теленарис «Сопілчана
послівна» (на Республі
канське телебачення). (Кі
ровоград). 17.40 — Тсле- 
еісті. (К). 18.00 — Теле
фільм. «Моя республіка». 
(Кіровоград). 18.50 — Хро
ніка тижня. (Кіровоград). 
19.00 — Спортивна про
грама. (М). В перерві — 
«На панах республіки». 
(Кіровоград) (на Республі
канське телебачення).
20.45 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — Концерт на 
замовлення глядачів. (М). 
21.50 — Прем’єра худож
нього телефільму «Сага 
про Форсаитів». II серія. 
«В павутинні». (М). 22.40— 
V Спартакіада народів

Олександрійське міське 

професійно-технічне училище № І
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1971—72 УЧБОВИЙ РІК

Училище готу« висококваліфікованих 
робітників з таких спеціальностей:

На базі 8-річної освіти строк навчан
ня 2 роки:

ТОКАРІ ПО МЕТАЛУ, СЛЮСАР1-РЕ- 
МОНТНИКИ, СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛА
ДАЛЬНИХ РОБІТ, СЛЮСАРІ-ЕЛЕКТРО- 
МОНТАЖНИКИ.

На базі 10—11 класів строк навчання 
1 рік:
ТОКАРІ ПО МЕТАЛУ, СЛЮСАРІ-ЕЛЕКТ- 
РОМОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮ
ВАЛЬНИМ.

На всі спеціальності приймаються 
юнаки і дівчата віком від 15 років І 
стариіі, демобілізовані з лао Радянської 
Армії.

Для вступу на навчання до училища 
слід подати такі документи: заяву, ав
тобіографію, свідоцтво про освіту, пас
порт чи свідоцтво про народження, ха- 
раїстеристику зі школи, довідку про стан 
здоров’я, довідну з місця проживання

та про склад сім’ї медичну довідну про 
профілактичні лрививни, фотографії 
розміром 3X4 — 7 шт.

Вступники проходять медичну НОМІСІЮ 
за направленням училища.

Зараховані до училища забезпечують
ся:

з 2-річним строном навчання — три
разовим безплатним харчуванням, свят
ковим і робочим одягом, взуттям.

З 1-річним строком навчання стипен
дією в розмірі 23 крб. 50 коп. на мі
сяць.

Усім учням під час виробничої прак
тики виплачується кожному 33 процен
ти від вартості виготовленої продукції. 
Початок занять 1 серпня 1971 року.

Гуртожитком забезпечуються тільки
юнаки.

Адреса училища: м. Оленсандрія, мік
рорайон Жовтневий, вул. Ватутіна, І, 
Автобусом їхати до зупинки «Жовтневе
селище».

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське сільське профтехучилище №
провадить набір учніс на 1971 — 1972 навчальний рік з таких спеціальностей:

штукатури з річним строком навчан
ня віком 16 років на І. IX. 71 р.;

машиністи бульдозерів, скреперів, 
грейдерів з річним строком навчання. 
Віком на І. IX. 71 р. не менше 17 років;

машиністи екскаваторів з річним стро
ком навчання. Віком на І. IX. 71 р. не 
менше 17 років;

трактористи-машиністи широкого про
філю з річним строком навчання. Віком 
на І. IX. 71 р. не менше 17 років;

шофери з кваліфікацією слюсаря з 
річним строком наьчання. Віком 
на І. IX. 71 р. не менше 17 років. (Прий
маються юнаки та дівчата);

електрогазозварники з 2-рі кним стро
ком навчання. Вік на 1. IX. 71 р. не мен
ше 16 років (приймаються тільки 
юнаки);

машиністи автомобільних кранів з річ
ним строком навчання;

штуиатури-маляри з 2-річним строком 
навчання. Віч чз І. IX. 71 р. не менше 15 
років (приймаються юнаки та діечатв);

муляри з річним строком навчання. 
Він на І. IX. 71 р. не менше 16 років 
(приймаються юнени та дівчата);

слюсарі по ремонту автомобілів з річ
ним строком навчання. Бій на І. IX. 71 р. 
не менше 16 років;

механізатори меліоративних робіт з 
2-річним строком наэчачня. Він не мен
ше 15 років на І. IX. 71 р,;

маляри з річним строком навчання. 
Він 16 років на І. IX. 71 р.

Прийом на навчання проводиться 
згідно особистих заяв (без направлень).

Зараховані забезпечуються: стипен
дією, триразовим безплатним харчуван
ням, спецодягом, а ті, що особливо 
потребують і гуртожитком.

Вступники пред являють на ім’я ди
ректора училища такі документи: заяву, 
паспорт або довідку замість паспорта (з 
селищної чи сільської Ради), свідоцтво 
про освіту (не нижче 8 класів), довідку 
з місця проживання, характеристику з 
виробництва чи школи, автобіографію, 
три фотокартки розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 31 серп
ня 1971 року.

II, що закінчили училище, направляю
ться на роботу в трест «Дніпроводбуд»,

Адреса училища м. Олександрія, Кі
ровоградської області. Олександрійське 
сільське профтехучилище N2 1, про
спект Леніна, 57.

ДИРЕКЦІЯ.

КАПНАЖВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЇ 

УЧИЛИЩЕ М2 і О

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1970 — 9972 навчальний рік.

Училище готус кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості таких спеціальностей: апаратник 
варки цукру — слюсар, центрифугувальник — слю
сар; сатуратник-штукатур-маляр; оператор фільтрів 
—штукатур-маляр; випарник—муляр; бригадир вап
няно-випалювальної печі—муляр; набирач дифузій
них ножів—електрогазозварник; оператор дифузії 
електрогазозварник; оператор дифузії — електрога
зозварник; електромонтер; слюсар нонтрольно-зимі- 
рювальних приладів і автоматики; набирач дифузій
них ножів —- токар по металу; бператор дифузії — 
центрифугувальник г столяр.

Учні, по закінченні училища, направляються на ро
боту на цукролі заводи.

До училища приймаються юнаки І дівчата віком а 
15-ти років, які закінчили 8,9, ЇО класів без вступних 
іспитів, за конкурсом оцінок, що вказані о документах 
про освіту. До групи електрогазозварників приймаю
ться тільки юнаки від 16 років, до групи електромон
терів — юнаки й дівчата віком від 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовним триразовим 
харчуванням, одягом, взуттям, постіллю 1 одержують 
одну третину заробітну під час практики. Гуртожит
ком в першу чергу забезпечуються сироти і діти ін
валідів Вітчизняної війни та праць

Строк навчання 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.

При вступі до училища слід подати заяву на Ім’я 
директора із зазначенням обраної спеціальності, сві
доцтво або атестат про освіту, паспорт чи свідоцтво 
про народження, (якщо не виповнилось 16 років), ха
рактеристику з школи чи з місця роботи, довідку про 
стан здоров'я (форма № 286). довідну з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, автобіографію І 6 
фотоиартои (3X4 см).

Всі вступники проходять співбесіду з членами прий; 
мальної комісії, строки якої зазначені у виклику чи 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня,

Початок навчання — 1 вересня.
Адреса училища: селище Кепітаніена, Новомирго- 

родського району, Кіровоградської області, МИТУ 
№ 10,

ДИРЕКЦІЯ.

СРСР. (М). По закінченні
— телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Новини. (М). 17.05 —
Для шнолярів «Невмиру
щий Маклай». До 125-річчя 
з дня народження видат
ного російського мандрів
ника Міклухо-Манлая.
(М). 17.30 — Теленарис
«Яким бути Челу?». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— Для дітей Г. Ландау —
«Альошчича шнола». Спек
такль Мосчовсьнсго теат
ру ляльок?. (М). 19.00 —
Художній фільм «Сильні 
духом». (І серія. (К). 20.35
— «На добраніч, діти!» (К).

СЕРЕДА, 21 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Музичний фільм «Наталка 
Полтавка». (К). 12.30 —
Художній фільм «Щит І 
меч», 2 серія. (Кіровоград). 
17.05 — Наша афіша. (К). 
17.10 — Тележурнал «Ко
муніст». (Харків). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 —
Для школярів. «Наші тес
ті». (К). 18.30 — «Закон і 
ми». (К). 19.00 — Мисте
цький журнал «Черемош» 
(Чернівці). 19.45 — Худож
ній фільм «Янщо с вітри
ла». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Пре
м’єра художнього теле
фільму «Сага про Форсай- 
тів». 12 серія. «Народжен
ня Форсайта». (М) 22.15— 
«V Спартакіада народів 
СРСР». (М). По закінченні
— телевісті. <К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 -
Для школярів «Вітер 
мандрівок». (М). 10.45 —
«На сільсьній сцені». (Вол
гоград). 11.30 — «Трибуна 
письменника». (М). 11.45— 
Кольорове телебачення. 
Телефільм «Запрошуємо у 
мистецтво». (М). 12.00 — 
Теленарис «Біля берегів 
зеленого океану». (М). 
12.30 — Новини. (М). 17.00
— Новини. (М). 17.10 —
Прем’єра документального 
телефільму «Посміхайтесь, 
будь ласка». (М). 18.00 — 
Новими. (М). 18.05 — Для 
школярів «На приз клубу 
«Нептун». (Й). 18.30 — «Ми 
будуємо «Камаз». (Казань). 
19.00 — В. Крансвсьний 
«Повернення до горизон
ту». прем’єра телеспек
таклю. (М). 20.20 — «ЇКни- 
ва». (Воронеж). 20.30 — 
Концерт солістів Челябін
ського театру опери і ба
лету їм. Глінни. (Челя
бінськ). 21.00 — «На доб
раніч, дітиі» (К). 21.20 — 
Театральна вистава. (Н).

ЧЕТВЕР, 22 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Сліпим 
музннант». (М). 11.30 —• V 
Спартакіада народів снср. 
(М). 12.00 — Телевісті. (К). 
12.10 — Концерт Чер
каського народного хору. 
(К). 13.10 — Художній
фільм «Щит 1 меч». З се-

——в«™»
ріп. (Кіровоград). 17.10 — 
«Барви взселни». (Львів) 
17.40 — Телевісті. (К)
48.00 — Для дітей мульт
фільм «Метеор» на рингу». 
(К). 18.20 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.40 — «За 
рядками партійних на
креслень. (Кіровоград). 
18.5Э — «Світ соціалізму». 
(М). 19.20 — Художній
фільм «Берег юності». (К). 
20.45 — Показує рейдова 
(Кіровоград). На перевірці 
Оленсандрівський і Новго- 
рсдківський райони. 21.00
— Програма «Час». (М).
21.30 — Прем’єра худож
нього телефільму «Сага 
про Форсайтів». 13 серія. 
«Зустріч». (М. 22.50 - V
Спартакіада народів СРСР. 
(М). По закінченні — 
телевісті.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Наша афіша. (К). 17.05
— Новини. (М). 17.15 —

«Тваринництву —промисло
ву основу». (М). 17.45 —
«поезія». У нас в гос
тях Ю. Марциниявичус, 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Для иінолярів. 
Симфонічна казка. С. Про- 
нсф’єв «ГІс-тя і вовн». 18.50
— Документальний фільм 
«Біла земля Ендербі». <К). 
19.20 — А. Виджинсьний 
«Серенада неба». Прем’єра 
телеспектаклю. (М). 20.30
— Кольорово телебачення. 
Концерт «Російський ро
манс». (М). 21.00 — «На 
добраніч, діти!». (К),

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

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.

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, ьбласното управління 
по прес), м. Кіровоград, вул. Гл інки, 2.
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Лисичанське міське 
професійно-технічне 
училище «№ 51

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1971 — 1972 навчальний рік
з таних спеціальностей (строй навчання 2 рони): 
столяри-теслярі;
монтажники конструнцій-муляри; 
електромонтери (приймаються юнаки і дівчата); 
слюсарі-монтажники по обладнанню нафтової і хі

мічної промисловості;
слюсарі-трубопрооіднини; 
маляри-штунатури (приймаються дівчата);
муляри (строй навчания 1 оін, приймаються юнаки 

і дівчата),
електрогазозварники (строк навчання 1,5 року); 
лицювальники-ллитковини-мозаїсти (строк на

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

освітою не нижче 8 класів. Зараховані до училища 
забезпечуються безплотним 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.
Вступнини повинні подати такі документи: заяву, 

свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту ми 
атестат, довідку про стан здоров’я (ф. № 286), з дани
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.

Адресо училищ»: Ворошчловградсьн» область, 
м. Лисичансьи, 6. вул, Свердлов», З, МГЛУ № 51 а»; 
ліаничи» синці» Переїзди», Донєцьиої залізниці.’'

_____ ____________ ________________ДИРЕКЦІЯ.
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