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Завтра у твоему хліборобському ко
лективі — урочиста подія, — залишить 
ниву і комбайн, завчасно завершиться 
жнивний наступ за врожай. І всі трудів
ники колгоспного села відзначатимуть 
свято останнього снопа, в колгоспі бу
дуть обжинки. Складе рапорт про свою 
копітку роботу найкращий жнець, най
краща бригада. Правофлангових в зма
ганні за врожай чекатиме похвала та на
города. І нічого, що золотистий колося- 

П ним вінок нині потрапить не до твоїх 
І РУК. а його тримає товариш. Та радість 

буде у всіх одна. Бо з друзями таку ра
дість завжди ми ділимо навпіл. А іншо
го разу твій товариш радітиме за тебе. 
Свято ж одне на всю хліборобську ро
дину. І в барвах нашої радянської об- І 
рядності воно виповнюється таким Світ-
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ло/0г що ми. г лам ятасмо його довго в 
своїх буднях, Е трудову днину.

А які хвилювання переповнюють наші 
серця, коли ми приймаємо у свій за
водський колектив нове поповнення! 
Хлопці і дівчата щойно закінчили проф
техучилища, отримали посвідчення тока
рів, слюсарів, фрезерувальників. І на 
святі посвячення в робітники вони ще 
раз переконуються, яку високу посаду 
займають еони, яку честь виявлено їм. 
Від того, як ми зуміємо засвітити барви 
такого свята і одкриіи молодій людині 

г свою теплінь, назавтра залежатиме її 
хода на новій дорозі. Пам'ятають про 
це на кіровоградському заводі «Черво
на зірка», на підприємствах Світлоеод- 
с.ьца, Олександрії. І таке свято тут стає 
дорогим не ‘лише тим, хто одкриває 
брами в са/лостійне життя, а й ветера
нам праці, комсомольським активістам...

0 ОнуфріївЦі згадують давні часи, ко
ли хлопці йшли до армії. То була пе
чальна і скорботна година для сім’їтих 
юнаків, для всього села. А нині прово
ди в армію тут теж перетворюються в 
справжнє свято. Щаслива мати, яка ви
ростила для Вітчизни справжнього за
хисника її мирної праці, гордий трудо
вий колектив, в якому виховувався 
справжній патріот Батьківщини. Хлопці, 
прощаючись з друзя/ии, пристрасно по
вторюють:

— Будьте певні, ми виконаємо ваш 
наказ.

Наш постійний автор з Журавлиним 
Голованівського району Леонід Поліщук 
оце повідомив у редакцію як цікаво і 
захоплююче влаштували юнаки та дів
чата свято Івана Купала. А в селі Надлак 
Новоархангельської о району, дбаючи 
про нові радянські обряди, комсомоль
ські активісти влаштовують зорини. Тут 
десятки /лолодих сімей згадують той 
день, коли реєстрували народження сво
го маленького сина, якому бажали щас
тя нращі люди колгоспу. Барвистими і 
багатолюдними стали комсомольські ве
сілля в селі Лозуватому Ульяновського 
району. Молодих тут вітають керівники 
колгоспу, депутати, хлібороби-ордено- 
носці. їм дарують гостинці. В сільсько
му Палаці культури новій радянській сі
ла і зичить щастя весь хліборобський 
колектив колгоспу імені Фрунзе.

З таким завзяттям і умінням мають 
дбати про організацію нових радян
ських обрядів в кожній комсомольській 
організації, в кожному трудовому ко
лективі.

Ми з високістю відзначаємо наші ре
волюційні, всенародні свята. Під роз
криллям прапорів, у квітінні весни не
семо свої рапорти про здобутки в пра
ці, несемо свою радість. І огак уже 
більше піввіку. А є свята молоді. Та зда- 

і ється, що вони вічні. І ми з такими ж 
пориваннями і радісним серцебиттям 
приходимо на них. Бо оони стали неаби- 
якою прикрасою нашого життя. Вони 
немов першоквіт розмаю, мов зорі, з 
якими нам радісно йти до своєї мети.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ХРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ! 
.їй!
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ШКОЛИ ТРУДОВОГО ТА ІДЕЙНОГО ГАРТУ
.VJI ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМУ.

Завданням комсомольських організа
цій республіки по поліпшенню виховної 
роботи серед молоді на ударних ком
сомольських будовах був присвячений 
VII пленум ЦК ЛКСМУ, який 22 липня 
відбувся в Києві.

З доповіддю виступив перший секре- 
іар ЦК ЛКСМУ А. М. Гіренко. Партія і 
комсомол, зазначив він, приділяють ве
лику увагу всесоюзним, республікансь
ким та обласним комсомольським будо
вам. Ко/лсомольсьчі будови, ударне бу
дівництво — це школа трудового та 
ідейного гарту, одна з найважливіших

Радянська наука і техніка добились 
нового успіху в дослідженні планет со
нячної системи.

22 липня 1972 року автоматична між
планетна станція «Венера-8», прола«:с- 
ши за 117 діб польоту відстань понад 
300 мільйонів кілометрів, досягла око
лиці планети Венерг.

При входженні в атмосферу планети 
від станції відокремився спускний апа
рат з науковою апаратурою на борту.

Після аеродинамічного гальмування 
спускний апарат здійснив плавне зни
ження на парашуті і р 12 годині 29 хви
лин за московським часом 22 липня 
зробив м’яку посадку на поверхню Бо- 
нери.

Посадку космічного апарата вперше 
здійснено на освітлений бік планети.

„ЗОЛОТИЙ ЧЕРЕВИЧОК«
Цінний трофей везуть З Угорщини 

учасники заслуженого самодіяльного ан
самблю танцю УРСР «Ятрань». На тре-

Більш як чотири тисячі цептпсрів хліба намолотив 
комсомольсько-молодіжний екіпаж Григорія Назаренка 
о колгоспу імені XXI з'їзду КПРС Бобрнтецького райо
ну. Четвертий рік жнивують разом Григорій і Йото брат 
Павло. Цього року вони йдуть попереду комбайнерів 
свого колгоспу,

На фото: Григорій та Павло Назаренки.
Фото Б. КУМАНСЬКОГО.

ВЖЕ В ПОЛІ 
КОЛОСУ НЕМА

Що не день, то все біль
ше комсомольсько-моло
діжних колективів різних 
районів області завершують 
жнива. Вчора до редакції 
така звістка надійшла з кол
госпу «Путь Октября» Ону- 
фріївського району. Екіпаж 
Єгсра Гаврилова вивів сво- 
<о агрегата з зернового ла
ну. На його рахунку —* 
близько 200 ' гектарів косо
виці, де росли хліба.

Комсомольсько - м о л о- 
діжний екіпаж Егора Гаври
лова готується до закладан
ня синосу на корм худобі.

форм участі молоді у господарському і 
культурноггу будівництві, у боротьбі за 
успішне виконання рішень XXIV з'їзду 
КПРС, завдань дев’ятої п'ятирічки, ді
йовий засіб комуністичного виховання 
підростаючого покоління.

Доповідач і ті, хто виступав у дебатах, 
докладно проаналізували роботу, яку 
проводять під керівництвом партійних 
органів комітети комсомолу по мобілі
зації юнаків і дівчат на виконання зав
дань налітального будівництва, підви
щення трудової і громадсько-політичної 
онтивності молоді, відзначили недоліки,

ІЖЖЬИА АВТОМАТИЧНА СШШй 
«ВЕНЕРА-8» НА ПОВЕРХНІ ПЛАНЕТИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
На Венеру доставлено вимпели з ба

рельефом засновника Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік Володимира 
Ілліча Леніна і зображенням Державно
го герба СРСР.

Під «ас зниження спускного апарата 
на парашуті і протягом 50 хвилин після 
посадки за допомогою наукової апара
тури, встановленої на ньому, проводи
лись дослідження атмосфери і поверх
невого шару планети в місці посадки. 
Одержані при цьому дані передавались 
на Землю.

— У ЯТРАПЦ1В
тьому Міжнародному фестисалі народ
ного танцю вони завоювали прнз чЗоло- 
тий черевичок». Перемогу ятрзнці здобу* 
ли в творчому змаганні з хореографіч- 

ІНЖЕНЕР 
ВРОЖАЮ

Як па кого, цифри здаються занадто сухими 1 
прозаїчними. Але головному агроному колгоспу 
імені Щорса, що на Новомнргородщині, Василю 
Павловичу Ліошняку в них завжди звучить ра
дість і пісня, в них видпіеться сонне, чуються мо
гутні степові вітри..

Ранньою весною, коли йшла мова про долю 
660 гектарів пшениці, було багато тривог. Та <це 
й яких! У сусідів — пересівали. На півдні і вів* 
ночі. Пересівали, бо люті січневі морози спалили 
цілі плантації. Д

Голова колгоспу Микола Васильович Кувакіп, 
замислений і заклопотаний, разом з Дюшняком 
ходили по полю. Ішлося про найголовніше — про 
хліб.

(Закінчення на 2-й стор.).

що мають місце о цій важливій справі,
В обговореному питанні пленум прий

няв відповідну постанову.
Інформацію про хід виконання нри-< 

тичних зауважень, пропозицій та поба
жань, висловлених на XXI з'їзді ЛКСМУ, 
зробив секретар ЦК ЛКСМ України Г. І, 
Ревенко.

На пленумі виступили член Політбкн 
ро, секретар ЦК КП України О. А. Тита- 
ренко та секретар ЦК ВЛКСМ В. А. Жи- 
тєньов.

(РАТАУ).

З ході польоту по міжпланетній тра
єкторії з автоматичною станцією «Вене» 
ра-8» було проведено 86 сеансів зв’яз» 
ну, під час яких здійснювалось керуван
ня станцією, контролювався стан борто
вих систем, вимірювались параметри 
траєкторії руху і проводились наукова 
дослідження фізичних процесів, що за
буваються в космічному просторі.

За даними телеметричної інформації, 
яка передавалася під час польоту з бор» 
ту станції, всі її системи і наукова агіа» 
ратура працювали безвідмовно.

ними колективами Народної Республіки 
Болгарії, Польської Народної Ресчубч 
ліки, Угорської Народної Республіки, 
Німецької Демократичної Республіки та 
інших.

Федір ДАВИДЮК з колгоспу імені 
Франка Компаніївського району. Скосив 
174 гектари, намолотив 4259 центнерів 
зерна.

Віктор ТКАЛИЧ з колгоспу «Маяк» 
Новоукраїнського району. Скосив 346 
гектарів, намолотив 4228 центнерів зерна«

Микола КЛИМЕНКО з колгоспу іме
ні Леніна Долинського району. Скосив 
196 гектарів, намолотив 4193 центнери«

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені 
Леніна Долинського району. Скосив 383 
гектари, намолотив 4004 центнери.

Віктор ГРИГОР’ЄВ з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Вільшанського району« 
Скосив 157 гектарів, намолотив 36-14 
центнери зерна.

Віктор ПОКОРА з колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району. Скосив 133 
гектарів, намолотив 3436 центнерів зерна.

Микола ЛЕБЕДКО з колгоспу імені 
Урицького Компаніївського району. Ско
сив 132 гектари, намолотив 3066 центне
рів зерна.

Віктор ШЕРЕМЕТ з колгоспу імені 
Франка Компаніївського району. Смоснв 
129 гектарів, намолотив 3040 центнерів 
зерна.



2 стор. -

ІНЖЕНЕР 
ВРОЖАЮ

(Закінчення).

Ніби всюди все гаразд, зупинились на узгір'ї 
над ставом. Пожовтілі листочки припали до зем
лі. Моноліти показували — жива пшениця, а во
на мертва! І час же дорогий, весною кожен день 
на вагу золота. Є ячмінь, є кукурудза...

— То як, Василю, може пересіємо?
— Ні, Миколо Васильовичу, не пересіємо и гек

тара. — Сказав тихо, але твердо, рішуче, відчу
ваючи, яка величезна відповідальність лягає па 
ного плечі. — Думаю, що оживе вона й тут. Ми 
ж її так берегли, так доглядали...

Звичайно, берегли, доглядали. Посіяли добре, ие ску
пились на мінеральні добрива. Та не шкодувала морозів 
й зима. Василь Павлович дивився на пагорби, на видо
линки — вірив полю, вірив доброму засіву, вірив дру
зям, що разом з ним робили все задля щедрого, колосу.

З того часу не минав ніколи ланів пшениці. І за 
яром, і над ставом, і зразу, ж за селом. Л вона ожила: 
зазеленіла, пішла в ріст, викинула колос. Хмарки напу
вали її дощами, колихали буйні вітри, гріло ясне сонце. 
Всі 660 гектарів!

В роботі, в думах, у клопотах і турботах, неначе й не 
помітили, як зазолотіли поля. Он вже зупинились біля 
Них і велетні комбайни. Настав найтрнвожніший час — 
час жнив. А що, коли гектар дасть по десять центне
рів? Ячменю можна було б зібрати більше, кукурудзи 
ще більше. Як ие є, а морози висели свої корективи.

Пішов підбирати валки Марко Дмитрович Бот- 
наренко, за ним — Василь Кирилович Стоян. 
Комбайнери досвідчені, бувалі, неначе спокійні, 
та скільки неспокою у їхніх серцях. Загули авто
машини, везучи на тік зерно. Перші гектари ие 
про все скажуть. І вже й у Ботнаренка, й у Сто
яна по сотні гектарів, на їхніх кораблях запло- 
меиіла перша зірка. От тепер можна говорити й 
про відповідь.

Олексій Іванович Бойко, обліковець, комуніст, 
гортав сторінки свого блокнота: там чітко виве
дені цифри. Горох дав по 20 центнерів з гектара, 
жито — по 28 центнерів, пшениця — по ЗО цент
нерів.

Є хліб, є радість у всіх. Є вони й у Люшняка. Проте 
вже живе майбутнім. Він у полі. Він з механізаторами. 
Подрібнена солома скиртується біля ферм, біля села. 
Стерня злущена, йде оранка, готуються площі під 
озимі...

Анатолій Брусник — механізатор молодий, але закон 
степу знає добре. Норма йому виорати за зміну 5,30 гек
тара. Біля нього зупиняється Люшияк і питає:

— Скільки?
— Вже е шість. Он прапорець, що поставив Бойко. 

До перезміни ще гектар впораю обов'язково.
На току вдень і вночі готують зерно на посіп. 

Добре самому вболівати за врожай. Але коли 
про нього клопоче весь колектив — успіх буде. І 
все молодий агроном продумає, порадиться з усі
ма, з головою колгоспу, з комуністами, щоб і 
майбутня весна не знала пересіву. Недарма про 
нього кажуть: Василь Павлович справжній інже
нер врожаю...

м. стоян, 
наш громадський кореспондент.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

МИ—АТЕЇСТИ_____~
А/1ОЛОДЬ Кіровоградщини має ве* 

лику тягу до знань з науково- 
атеїстичної тематики. В обласному 
центрі, наприклад, лекції, тематичні 
вечори, читацькі конференції прово
дяться в клубах, будинках культури, 
червоних кутках, на літніх майданчи
ках околиць міста та будинкоуправ- 
ліннях.

Велику популярність мають лекто
рії та кінолекторії атеїзму. Міськком 
комсомолу разом з обласною на
уково-атеїстичною секцією товарист
ва «Знання» створили при централь
ному лекторії кінолекторій «Молоді

ВЧАТЬ

З ЩИРІСТЮ, З ПІСНЕЮ
Цікавими були зустрічі червонозорівців з хлібо

робами Ульяновського району. В складі агітпоїз
да, який нещодавно побував на колгоспних по
лях, молоді робітники з Кіровограда гостювали 
в районі кілька днів. Тривали концерти художньої 
самодіяльності, лекції, бесіди. Разом з культар
мійцями в степу працювали книгарня, працівники 
побуту. Творці машин для трудівників села раді
ли з того, що праця хліборобів увінчалася успі
хом і тепер в них багатий ужинок на жнивній 
ниві.

Фото Л. Юдіної.

— матеріалістичний світогляд». Його 
відвідують студенти вузів, учні тех
нікумів і технічних училищ, робітни
ча молодь. Тільки останнім часом 
були прослухані лекції: «Протилеж
ність науки та релігії», «Медицина в 
боротьбі з релігією», «Захист Бать
ківщини та релігія», «Наука і релігія 
про життя та смерть». Такі ж лекто
рії створено комсомольськими орга
нізаціями в селах Бандурово Гайво- 
ронського району, Іванківці Знам’ян- 
ського району, селищі Павлиш Ону- 
фріївського району.

Велику роботу по 
ваншо молоді ведуть 
малий досвід в цьому 
дно клуб «До світла» 
зірка». Тут читаються 
тематичні вечори. Так, ___
ли проведені атеїстичні вечори на теми: 
«Наука та релігія про походження мора
лі», «Жінки — радісного життя творці», 
«Біблія очима віруючих та невіруючих», 
«Хто такі адвентисти сьомого дня».

"СІБЛІОТЕКИ, маючи в своєму роз- 
" порядженні таку могутню зброю 
як книга, теж безпосередньо впли
вають на світогляд своїх читачів, до
помагають їм підібрати необхідну 
атеїстичну літературу. Цю роботу 
вони ведуть разом з Будинком ате
їзму. В кожній міській чи шкільній 
бібліотеці створені атеїстичні кутки, 
виставки науково-атеїстичної літера
тури, серед яких значне місце зай
мають твори В. I. Леніна. Проводя
ться читацькі конференції, обгово
рення літератури, огляд книжкових 
новин.

Обласна дитяча бібліотека імені
A. Гайдара, наприклад, влаштувала 
ранок запитань та відповідей на ате
їстичну тематику. Участь о конферен
ції взяли учні 6—8 класів п'ятої та 
восьмої шкіл обласного центру, які 
прочитали багато літератури з питань 
наукового атеїзму. Лектори-атеїсти — 
науковий працівник краєзнавчого му
зею Валентина Онисимівна Остапен
ко та викладач педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна Петро Ан
тонович Рябой відповіли більш як на 
п’ятдесят запитань.

Плідну роботу проводить бібліоте
ка Палацу культури імені Жовтня. 
Тут проведені читацькі конференції 
за романом О. Черкасова «Хміль»,
B. Дідуся та К. Константинова «За сі
мома долинами», А. Іванова «Тіні зни
кають опівдні». Завідуюча бібліоте

атеїстичному вихо- 
клуби атеїзму. Чи- 
напрямку нагрома- 

на заводі «Червона 
лекції, проводяться 
останнім часом бу-

кою Галина Варанова систематично 
робить огляд новинок атеїстичної лі
тератури.

Пожвавили свою діяльність і на
родні університети атеїзму. Таких 
університетів в області створено по 
ки що сім. До їх роботи залучено 
теж чимало молоді. Це — вчит®.,|1| т.а 
піонервожаті шкіл, працівники біблі
отек, культпрацівники, комсомоль
ський актив.

Вміло працює народний університет ате
їзму в селищі Онуфріївні. Заняття тут 
відвідує 72 слухачі. "*.........—
тету керує рада, до 
вчителі, працівники

Діяльністю універси- 
складу якої входять 

культури, медики.
Керує Діяльністю уні
верситету * алипа 
Миколаївна Скрин
ник, завідуюча каоі- 
нетом політичної ос- 
зіти райкому КП Ук
раїни. Планом робо
ти передбачено лек
ції. семінарські за
няття. обмін досві
дом. перегляд та об
говорення атеїстич
них фільмів. Отри
мані в університеті 
знання слухачі вико
ристовують в прак
тичній роботі — во
ни виступають з лек
ціями, організовують 
бесіди та атеїстичні 
вечори, ведуть інди
відуальну роботу з 
віруючими.

ОДНІЄЮ з плідних форм атеїстич
ного виховання учнів є клуби 

юних атеїстів. Позитивний досвід на
громаджено в Бобринецькій школі- 
інтернаті. Роботою клубу юних зте” 
їстів тут керує рада, до складу якої 
входять вчителі, учні та батьки. Чле
ни клубу випускають газету «Юний 
атеїст». Активно діє тут піонерський 
лекторій з питань атеїзму. Останнім 
часом юні атеїсти прослухали лекції 
та бесіди «Шлях В. І. Леніна до ате
їзму», «Комунізм і релігія про мету 
і зміст життя», «Хто такі баптисти». 
Цікаво в школі пройшла учнівська 
атеїстична конференція «Моє став
лення до релігії» та читацька кон
ференція по книзі Олеся Донченка 
«Лукія».

А в Знам’янці пещодавно відбулася на
уково-практична конференція «Атеїстичне 
виховання молоді». В ній взяли участь 
секретарі первинних комсомольських орга
нізацій, молоді лектори, агітатори, голови 
атеїстичних секцій організації товариства 
«Знання», радянські та культосвітні пра
цівники. На конференції виступили секре
тар міськкому КП України І. Чалий, сек
ретар міськвиконкому М. Крижанівськнй, 
старший викладач педінституту П. Рябой, 
лектори місцевої організації товариства 
«Знання» Г. Рябошапка, В. Холод, 
Г, Кравченко, Л. Ільчук. Присутні обмі
нялись досвідом роботи та прийняли ре
комендації, спрямовані на поліпшення ате
їстичного виховання робітничої, сільської 
та шкільної молоді.

В конференц-залі Кіровоградсько
го заводу «Червона зірка» змістов
но пройшла науково-методична кон
ференція на тему «В. I. Ленін про 
релігію і завдання атеїстичного ви
ховання в світлі рішень XXIV з'їзду 
КПРС». В ній взяли участь пропаган
дисти і агітатори підприємства. З до
повідями виступили агітатори-атеїсти 
старший Інженер О. Білоус, началь
ник відділу механізації О. Алексєєв, 
начальник заводської лабораторії 
В. Колесніков. Учасники конференції 
ознайомились із виставками «Поход
ження релігії», «Мистецтво проти 
релігії» та переглянули документаль
ний фільм.

Атеїсти Кіровоградщини невтомно 
працюють над удосконаленням норм 
і змісту атеїстичного виховання під
ростаючого покоління. 1 в цьому во- 

домоглися вже певних наслідків.

П. ДМИТРЕНКО, 
голова обласної науково-атеїс
тичної секції товариства «Знан
ня».
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ф ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ПОКЛИКАННЯ
І СУМЛІННЯ

Протягом навчальною року в ме
режі комсомольської політосвіти иа 
Світловодському заводі «Пластик» 
успішно працювала школа ідейно- 
го гарту молодих робітників. Гро
мадське доручення — ведення полі
тичних занять з циклу «Бесіди про 
партію» — тут сумлінно виконува
ла молодий інженер-конструктор 
Галина Іванова. Випускниця Дні- 
пропетровського ХІМІКО-ТСХЯОЛОГІЧ- 
ного Інституту імені Ф. Е. Дзер- 
жннського, вона за рік роботи на 
молодому підприємстві зарекомен
дувала себе хорошим організато
ром і здібним пропагандистом. Сві
жі інститутські знання, повсякден
на творча підготовка, робота над 
собою, бажання бути в тісних сто
сунках з молодими виробничника
ми, вчити їх і вчитися у них — 
давало Галині наснагу і віру в сво
їх слухачів, у Ух творчі можливос
ті, у власні сили.

Саме тому на кожному зап-ггті, 
роз’яснюючи рішення XXIV з'їзду 
КПРС, пропагандист розповідала 
про досягнення заводу, вказувала 
на шляхи дальшого підвищення 
продуктивності праці робітників. Ці 
співставления були красномовним 
доказом сумлінної праці молоді, 
яка трудиться в цехах заводу.

Під впливом здобутих на занят
тях знань юнаки та дівчата розу
міли, що робота повинна стати для 
них життєвою необхідністю. Без
умовно, важко пройти до остаточ
ного висновку, що внаслідок на
вчання всі слухачі школи політич
ного гарту стали вже глибоко пе
рекованими. Але вса ж саме цей 
рік дав багато в справі згуртуван
ня комсомольського колективу: 
юнаки І дівчата відчувають потре
бу збиратися разом, щоб вислови
ти свої пропозиції, обмінятися дум
ками. І тепер, після закінчення на
вчального року вони влаштовують 
культпоходи до кінотеатру з по
дальшим обговоренням баченого, 
разом відвідують спектаклі. А 
скільки цікавих вражень залиши
лося після розмов біля туристсько
го вогнища, розпаленого на бере
зі Дніпра під час дводенної манд
рівки! Тут і згадка про те, як під
готували реферати комсомольці, і 
диспут по щойно прочитаній книзі, 
думки про майбутнє...

Молодь заводу готується до слав
ного піввікового ювілею Країни 
Рад. Ставши на трудову вахту, во
на вкладав свої вміння і навички 
у виконання завдань другого року 
дев'ятої п’ятирічки. Саме про цс 
на одному з занять технік-конст- 
руктор Лариса Мамон виступила 
по темі «П'ятирічний план — вті
лення політики КПРС».

Школа політичного гарту допо
магає краще засвоювати ленінські 
твори студентці загальнотехнічного 
факультету Харківського інституту 
радіо і електроніки лаборантці за
воду Валентині Демченко.

Хоча і молодий пропагандист Га-' 
лина Іванова, та вона творчо під
ходить до проведення політпавчан- 
ня. Щоб охопити всіх закріплених 
за нею комсомольців, вона по до
мовленості з адміністрацією під-
прнємства 
занять, які _____ ....
слухачам, розробила свій план, ве
де нотатки, аналізує виступи гург- 
ківців.

Не було занять, які б не прохо
дили активно, без огляду політич
них подій, без обміну думок, без 
підведення Підсумків і нових зав
дань на майбутнє.

В своїх починаннях пропагандист 
відчуває дружню підтримку партій
ної організації заводу, комітеті' 
комсомолу, секостаоя комсомольсь
кої _ організації Людмили Безру
ковой Багато корисного взяла Га
лина з семінарів, які влаштовува
ли для пропагандистів міський та 
обласний комітети комсомолу.

встановила день і час 
найбільш зручні всім

щоденно слідкує за 
виданнями, читає 

. які розшнрю-

А ще вона 
періодичними 
спеціальні журнали.........
ють кругозір молодого пропаганди- 
ста, навчають мистецтва ведення 
школи політнавчапня. її любов до 
книги передавалась і слухачам по- 

’2ІТ,гуртка' Чимзло художньої та 
документально-мемуарної літера
тури про роль комуністів на фрон- 
тг^.ЛС'ІИї01 Вітчизняної війни, го
туючи реферати про подвиги ра- 

ЛЮДСЙ в ГРЬ»« ГОДИНИ 
випробування, прочитали слюсар-ін- 
Антт^Є?;аа‘ілН,1К мсханічного цеху 
«н ЇЇт.п°ларов І начальник змі
ни майстер Ольга Пекасенко.

Закінчуючи навчальний рік. слу- 
пік «рІцВНено вдал,> Ленінський за- 

житт^ГНи ХХІХ в'їзду КПРС - 
№«М У» • в груп| ”е було відста- 
« юіпипР;°Ш;<Х успіх,в добнвають- 
вГ чаяив ’ д,ВЧата І иа внробнипт- 
ШОГО ППлп’ЛВ2!?.._ПРОДУКЦ,Ю Зшого пред’явлення.
пін аДмлп°Ся ч”енпям сво,х внхован- 
ГалніА°і1О»ЧИгі пР°паганднст. Мріє 
ці в мА’ Г°вому иавчальному ро- 
освіти комсомольської політ-
споаву пр°Довжувати улюблену 
Лксміг Світловодський МК 
Іванової, визнав" Л ?«боту ГалИИИ 
мендуватч V? Н.ав , доцільним реко- НОТ секиій Д кеР’внином методич- 
тію» Тсмі с Бесіди про иар-

продовжувати улюблену5“!тлов°аськнй МК

тік».

1 КАРДИТ, 
громадський корес-наш і 

пондент.
м. Світловодськ.
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В радянській країні відкриті широкі 
можливості для вибору професії. А. С. 
Макаренко в статті «Вибір професії» 
підкреслив, що вибір професії в ра
дянський час значно важча справа, ніж 
до революції, бо дуже широкі можли
вості вибору, а тому допомога батьків і 
вихователів набирає великої ваги.

Проблема свідомого вибору професії 
не нова для нашого суспільства, але 
вона актуальна нині і збереже цю ак
туальність в майбутньому. Способи по
ділу праці змінюються, а індивідуальні 
особливості людей існують і існувати
муть, а значить існуватиме потреба 
врахування їх. Наша школа всім зміс
том і методами навчально-виховної ро
боти повинна готувати учнів до само
визначення, бо серйозно визначитись —- 
це значить намітити свій життєвий шлях, 
виробити свій характер, свої переконан
ня, знайти своє покликання, а на основі 
захоплення або яскраво вираженої спря
мованості діяльності людини з’являється 
можливість новаторства і творчості.

Закономірно в Статуті середньої за
гальноосвітньої школи наголошено, що 
в обов’язки вчителя і класного керівни
ка входить вивчення індивідуальних 
особливостей учнів, розвиток інтересів 
і здібностей. Результати вивчення не
обхідно нотувати в щоденник і, аналі
зуючи, робити педагогічні висновки для 
здійснення індивідуального підходу.

Наші спостереження за роботою вчи
теля переконали 8 недостатній підго
товці до проведення профорієнтаційної 
роботи, особливо — вивчення індивіду
альних особливостей учнів. Педколек- 
тив прагнув оволодіти науковими осно
вами методики індивідуального підходу 
до учнів. Цьому сприяла кабінетна сис
тема навчання. В СШ № 6 м. Кірово
града створено 14 кабінетів, серед них 
кабінет профорієнтації, Кожен кабінет 
працює не тільки над методикою по
ліпшення засвоєння знань, а займаєть* 
ся й формуванням специфічних якос
тей особистості, які лежать в основі ба
гатьох професій. Наприклад, кабінет 

І математики вивчає розвиток окоміру, 

формування просторових уявлень, ?да- 
тематичної спостережливості і кмітли
вості, розвиток математичних здібнос
тей; кабінет мови — розвиток фонема
тичного слуху, емоціонально-образного 
сприймання, літературних здібностей. 
Тому кожен кабінет в школі збирає ба
гатий матеріал про розвиток інтересів, 
здібностей і’ якостей особистості, одно
часно вимагає специфічної профорієн
тації. Ці вимоги задовольняє кабінет 
профорієнтації, який узагальнює робо-

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В ШКОЛІ —..... .................НА ВСЕ ЖИТТЯ
ту всіх кабінетів по вивченню індиві
дуальних особливостей учнів. Роботу 
кабінету координує рада в кількості 5 
чоловік.

Для підвищення психологічної готов
ності вчителя до формування свідомого 
вибору професії при кабінеті проф
орієнтації три роки працює постійнодію- 
чий семінар-практикум. В 1970 році по 
темі «Профорієнтаційна робота клас
ного керівника», в 1971 році — «Осно
ви профорієнтаційної роботи в шко
лі», в 1972 році по темі «Вивчення ін
дивідуальних особливостей учнів з ме
тою профорієнтації».

Основні види роботи: лекції, допові
ді, конференції, лабораторні заняття. 
Для вивчення індивідуальних особли
востей учнів було використано не тіль
ки спостереження, а й експерименталь
ні методики, особливо: карти інтересів 
і темпераментів, анкети мотивації і са
мооцінки, метод групової диференціації 
і незалежних характеристик : т. д.

Результати оброблялись математико- 
статистичними методами (графічним та 
мір центральної тенденції). Проводи
лося співставлення різних методів, во- 

лися записи в щоденнику класного ке
рівника.

Ось зразки їх. В щоденнику читаємо:
20.111, Зміст роботи: учні заповнили 

експериментальні методики: карта ін
тересів, карта темпераментів, анкети 
мотивації,

Педагогічні висновки: писали охоче, з 
нетерпінням чекають результатів.

Примітка; Прочитати «Школа і вибір 
професії».

Обробка матеріалів. Учням постав
лено 78 запитань, визначено 13 інтере
сів: фізика і математика, хімія, електро
техніка, геологія і географія, журналіс
тика, педагогіка, історія, медицина, пра
ця в сфері обслуговування, мистецтзо і 
спорт. Використано метод мір цент
ральної тенденції; зроблено класифіка
цію інтересів хлопчиків і дівчаток; ана
ліз класифікації показав значне дифе
ренціювання інтересів у дітей різної 
статі: у дівчаток високий інтерес до фі
лології і спорту, значний до педагогіки 
і медицини, низький до техніки. У хлоп
чиків — високий до історії, спорту і 
техніки, низький — до біології, педаго
гіки і філології.

Загальна тенденція розвитку інтере
сів класу: історико-філологічний напря
мок, спорт; низький — до техніки.

Педагогічні висновки: в плануванні 
роботи необхідний диференційований 
підхід; порадитися з учителями-пред
метниками у виборі факультатива.

Примітка: Прочитати «Професійна
орієнтація учнів».

22.1Н. Зроблено аналіз анкети моти
вів навчальної діяльності. Учням по

ставлено такі запитання: «За що я люб
лю школу?», «Що мене приваблює в 
навчанні?», «Чому треба добре вчити
ся?».

Аналіз показав, що переважив мотив 
«практичного і життєвого значення ос
віти» та «пізнавальний інтерес», друго
рядне місце займає «професійний ін
терес».

Педагогічні висновки: звернути ува
гу на формування професійного інте
ресу.

24.111. Використано розповіді-колізії 
для визначення моральних переконань. 
Поставлено ряд питань, а серед них 
такі: «Йде контрольна робота, ти ви
конав правильно. Твій товариш не знає 
матеріалу і просить дати йому списати. 
Як ти будеш діяти?».

Аналіз відповідей показав наявність і 
таких: «Дам списати». «Так, бо це конт
рольна», «Дам йому зошит, якщо варі
ант мій». Радують більшість позитивних 
відповідей: і турбота за товариша—-«До
поможу самому розібратися», «Розпо
вім як треба розв’язати після конт
рольної», «Переконаю, що треба пра
цювати над собою» і т. д.

Педагогічні висновки: більше працю
вати над формуванням моральних пе
реконань.

Довготривала робота семіяару-прак- 
тикуму переконала в можливості нау
кових основ глибокого вивчення інди
відуальних особливостей учнів, що 
особливо ствердила підсумкова кон
ференція; така робота в 1972—1973 
навчальному році буде проведена в 
усіх класах школи.

Наш багаторічний досвід переконує в 
доцільності таких семінарів-практику- 
мів у кожній школі, теоретичну підго
товку керівників можна здійснювати 
через обласний інститут удосконалення 
кваліфікації вчителів.

В. АНТОНЕНКО, 
старшин викладач кафедри пе
дагогіки і психології Кірово
градського педінституту.

Г. АНТОНЕНКО, 
директор СШ № 6 міста Кіро
вограда.

'ЛИСТ ПОКЛИКАВ У. ДОРОГУ

З На світанку пройшов 
щедрий дощ, і лише завдя
ки йому я застав першого 
Секретаря Компаніївського 
райкому комсомолу Адама 
Коротчепка в його кабінеті. 
Розговорились про райко
мівські турботи. Коли мова 
зайшла про листи, які отри
мує райком, Адам Іванович 

дістав із шухляди конверта.
— Ось, тільки сьогодні отримали. 
Лист адресувався першому секретарю.
«Я звертаюсь до вас по питанню виділення мені трактора, 

Оскільки я закінчила Бобринсцьке СПТУ ще в 1909 році.
Мені правління колгоспу імені Фрунзе обіцяло виділити 

иДВСШ-16», але не дало. Я працювала дояркою, зараз на різ
них роботах. Тепер уже більше чекати не можу і звертаюсь до 
вас із цим проханням. я хотіла б працювати на тракторі 
«ЮМЗ-6Л».

Олена Донченко, комсомолка».

пошти

На зворотній адресі стояло: село Покровка:
Олена якраз була вдома. Невисока, худорлява, в роз

мові обличчя світиться сором’язливою посмішкою.
— Закінчила я Бобриненьке СПТУ в грудні 1969 ро

ку. Одразу приїхала в своє село. Пішла в трак горну 
бригаду просити трактора. Спершу обіцяли дати, а по
тім стали вмовляти: навіщо тобі трактор, не під силу 
він тобі, підшукала б собі легшу роботу.

Олена розповідає про це з образою в голосі.
— Ну, а потім Мишко у мене народився. Рік йому зараз. У 

яслах він. А я — на різних роботах. Не хочу далі так. У мене 
Ж середня освіта, спеціальність механізатора широкого про
філю.

...Секретар партійної оріапізації колгоспу імені Фрунзе Дми
тро Макарович Панченко приводу для суперечок не дав.

— Згодні, що трактор Олені треба дати, — мовив він. — 
Свого часу постійно за нею не закріпили трактора, бо вона готу
валась стати матір'ю. А потім.., потім трактора не було. Зараз 
О 3-й бригаді потрібен трактор і тракторист. Якби вона погоди
лась перейти з четвертої...

— А хіба не можна дати трактор в четверту бригаду, в По
кровку, де живе Олена? — запитую.

— Можна дати ДВСШ-10 для перевезення кормів на тварин
ницькі ферми.

— Отже...
— Так, як тільки одержим таку марку, питання буде 

розв’язане.
В ході розмови виявилось, що ще одна трактористка 

•* Зіпа Приходько не працює по спеціальності. Причи
на та ж ~ нема трактора.

■— Райком комсомолу обов'язково потурбується, щоб районне 
управління сільського господарства виділило для вас колісні 
трактори, — запевнив уже цього разу Панченка Адам Корог- 
Чеяко.

По дорозі у Компановку він щиро проказав:
Останнім часом я був на державних екзаменах, трохи ві

дірвався від роботи. Але ж навесні заходив до начальника уп
равління сільського господарства, і той обіцяв обов’язково ви- 
Д1лнтн колісні трактори п колгоспи, де є дівчата-механізатори...

Ці слова прозвучали гірким докором. Адже дійсно, 
районне управління сільського господарства могло виді
лити колісні трактори у колгоспи, де їх чекають колиш
ні випускниці СПТУ. Ляше в другому кварталі Компа* 
НІївськпй район одержав три трактоон «ЮМЗ-6Л»» два 

«Т-40», один «Т-40А» і два — «Т-)50К». Всього ві
сім. Значить, можливість забезпечити дівчат машинами 
була. І буде. Треба тільки райкому комсомолу, район
ному управлінню, керівникам колгоспів більше уваги 
приділяти цьому питанню.

А. КРЯТЕНКО.
смт. Компаніївка.

'Литовська PCP. Селище рад
госпу «Леонполіс» Укмергсь* 
кого району. Пого творцям 
присуджено Державну премію 
СРСР. Па передньому плані 
радгоспний універмаг і робіт
нича їдальня.

(Фотохроніка РАТАУ).

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ГЕРОЙ—ЛЮДИНА ПРАЦІ
Видати книжку власних нарисів, 

видрукуваних свого часу в періо
дичній пресі — чи не найзаповіт- 
ніша мрія кожного журналіста. І 
приємно, що цими днями на поли
цях книжкових магазинів області 
з’явилась збірка нарисів одного з 
найстаріших журналістів «Кірово
градської правди» Наума Нойови- 
ча Добріна*).

Головний герой нарисів — наш 
сучасник. Людина, яка полум’яно 
любить свою Вітчизну, яка своєю 
працею примножує трудові здо
бутки народу, служить прикладом 
молодому поколінню.

Антоніна Іванівна Жнг.іій, вчителька 
Панчівської сільської школи. Початок 
її трудового шляху на педагогічній 
ниві не був легким. Але, гаряче люб
лячи свою справу, дітей, вона напо
легливо працювала над підвищенням 
своєї майстерності — багато читала, 
вивчала досвід передових педагогів, 
насамперед нашого славетного земля
ка О. В. Сухомликського. Висновок, 
до якого прийшла А. І. Жнглій, — по
вчальний для багатьох І багатьох мо
лодих наставників: високе звання вчи
теля завойовується великим трудом,

♦) H. II. Добрій. Трудові світляки. 
Видавництво «Промінь», Дніпро
петровськ. 1972.

творчістю, вмінням поповнювати свої 
знання.

Творче ставлення до своєї пра
ці притаманне і іншим героям на
рисів Н. Н. Добріна. Борис Олек
сандрович Кравцов, слюсар-налад- 
чик Кіровоградської взуттєвої 
фабрики, не знає більшого щастя, 
ніж творити. Він з тих людей, хто, 
залишаючись робітником, є інже
нером по суті. Делегат XXIV з’їз
ду КПРС, бригадир слюсарів кіро
воградського ремзаводу «Укрсіло- 
госптехніка» Григорій Іванович 
Алексєєв постійно добивається 
такої організації праці, яка б доз
волила робітникові піднімати про
дуктивність праці і професійну 
підготовку, виховувати в ньому 
почуття високої громадянської 
відповідальності за успіхи чи про
махи колективу. Герой Соціаліс
тичної Праці, машиніст екскавато
ра Байдаківського вуглерозрізу 
Іван Феофанович Горовецький 
просто закоханий у свій багато- 
ковшовий «Д-300», на якому пра
цює багато років. Він зумів, зав
дяки старанному догляду, значно 
збільшити міжремонтні строки

роботи екскаватора. Але він не 
тільки високий майстер своєї 
справи. Він ще і здібний настав
ник, вихователь молоді.

З теплотою змальовує автор і лю
дей, які присвятили себе сільськогос
подарському виробництву. Це Олек
сандр Петрович Байбороша, колгоспний 
електротехнік з Каніжа, котрий «да
рує людям радість», це і викладач 
Знам'янського сільськогосподарського 
технікуму Григорій Фсдосіііович Та
ран, який золотими, соковитими грона
ми довів, що і п умовах Кіровоград- 
щнііи можна вирощувати високі вро
жаї різних сортів винограду.

З цікавістю читається нарис 
«Камарадос Бернардо» — про на
шого земляка Олександра Микола
йовича Загуменного, учасника бо
їв інтернаціональних полків в Іс
панії.

Розповіді про сучасників випро
мінюють тепло сердечності, з 
якою автор показує радянських 
людей. Кожен з героїв зображує
ться в оточенні таких же трударів, 
як і він сам, і це з особливою си
лою підкреслює типовість образів 
будівників комунізму.

Книжка нарисів «Трудові світан- 
ки», безперечно, знайде схваль
ний відгук у читачів.

А. ФЕДОРЕНКО.
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Й З НИМ сусіди.
ввв Я йому вже не раз повторюю:

*— Не пий, бо з своїм химер
ним характером влипнеш і не 
вчуєшся.

А він своє:
•— Хіба це випивка? Дві склян

ки перехилиш та й ідеш на ста
діон.

— А там іще знайдуться друж
ки. Знову повторите. От і захма
риться...

Микола регоче:
— Тепер не так і просто зна

йти випивку. Все вирішується по- 
новому. Була б нас в бригаді роз
мова. Якщо вже і є причини по
сидіти за столом, то краще, ка-

Микола ж почав про інше:
Був у нас гісгь і вчора ми все місто 

притьопали, а столового енна не »на
йшли. В гастрономпх цідять на розлиь 
кисляк, в погребку — теж спис. 1 в 
додаток иароіні. Так ото, не знайшов
ши сухого, — ми вирішили хоч ситром 
або пивом приглушити спрагу. В одну 
«яабігайловку* зайшли — вода літеп
лом взялася, а :іипо ще до обіду випо
рожнили. В погребку воно було, але ж 
там справжня товкучка та ще й диха
ти нічим. 1 ми пішли геть. Нарешті 
спустилися до Інгулу і в «Янтарі» та
ки випросили дві пляшки «Аліготе». 
Стоїмо,- А до пас з-за прилавка: «Ви 
прийшли сюди пити, чи на посидіп- 
ки? Спорожніть стакани, бо люди че
кають. Або добавляйте».. Ми з пере- 
ссрдя «вглушлли* ще по дві порції та 
й на вулицю...

— І як з бадьорістю?
— питаю не без'лукаво- 
щ!в.

— Жінка зігнала про
кльонами. То тут змову 
я вирішив перебуду
ватись. І вже після 
роботи подався тро
лейбусом в напрямку 
Некрасівки. Завітав у 
шашличну. Думав випи
ти чогось і закусити 
шашликами — то й мен
ше шуму в голові буде. 
Так ото сиджу, одну 
склянку перехилив, дру
гу. А як взявся до їдла
— зуби не беруть, --- не
м’ясо, а одні сухожилля. 
Довелось закушувати ще 
однією пляшкою черво
ного. От і наслідок — 
прощай пам’ять... На 
цей раз жінка вже

не сварилась. Зібрала корзи
ну та й з досадою: «їду до мами 
в село, консервацією займусь. А 
ти сам собі вари і смаж». Гроші 
звичайно забрала всі, ке моргну
ла...

Микола скарлючив брови, на 
якусь хвилину замовк.

Оце, думаю, чоловік вже каєть
ся — кінець химерикам з чар
кою, кінець байдикуванню після 
зміни. Коли ж ні. На лихо трапив
ся випадок, який спонукав Мико
лу ще на один гріх. Позичив в

жуть, сухе вино купити.
Подивилися кінохроніку. І там, як 

не те — в кожному кадрі цідить
ся через сонячні промінці іскрис
тий напій, славиться молдавський 
виноград. ) через все це видови
ще напис: «Пийте столове. Воно 
тонізує, додзє бадьорості...» Отож 
ми й згодились прислухатись до 
поради.

Я сподівався, мій сусід нагадає, 
що після такого рішення нема 
вже на будові прогулів, не чути 
нарікань з боку прораба.

хлопців грошей, вирішив повече
ряти в ресторані. Без . пляшки, 
звичайно. Зайшов в «Юність», 
присів за вільним столиком. Через 
півгодини офіціантка:

— Я вас слухаю.
— Мені борщу, лангет і пляш

ку мінеральної. І все.
А дівчина манірно;
•— Ви що не маєте з ким по

жартувати?.. В мене — робота. Та 
й борщу в. нас не буває в такий 
час. А з других страв є біфштекс 
або шніцель...

— То ще ж сонце на небі. Чим 
же до півночі гостей частувати
мете?

— Ви мене не сповідайте, а ка
жіть, що принести. Сто грамів?.. 
Салат?..

— Борщу! «
Офіціантка знову глянула з не

приязню на Миколу і-пішла геть...
Того вечора він блукав містом 

не одну годину. Нарешті зустрів 
давнього приятеля. 1 той одразу:

— Чого насурмонений ходиш?
— Та тут одна' почастувала...
— Ха!.. Знайшов приключку для 

жалю. Зараз щось зметикуємо, і 
забудеться все.

Так і вийшло. Тепер вже шука
ли хлопці пляшку сорокаградус
ної — нема. А в ресторані на 
стіл з горілкою кишеня не дозво
ляла. І тоді зійшлися на одному: 
вдарили по кисляку — в гастро
номі якраз на розлив «вермут» 
точили. Раз перехилили, другий, 
третій... Закусили... цигаркою. І 
забули про всі жалі.

На вулиці Миколин приятель 
почав розсипати монологи:

— Слабак ти, Колька. Жінки бо
їшся, офіціантки — теж. Міліцію 
минаєш десятою дорогою. А вона, 
брат, повинна нас берегти...

І тут як на спомин перед ба
дьорим товариством з’явився чо
ловік в мундирі:

— Що за шум, хлопці?!.
Прийшла жінка. А Микола їй:
— Дай гроші. Я винен за но

чівлю.
П. КРОКУЙ.м. Кіровоград: '

® ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 26 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Для школя
рів. «Піоиеріп на марші». 
(М). 10.15 — Художній фільм 
«У лазуровому степу». (М). 
Й1.5Б — «Подорож у кра
їну Симфонію». (М). 12.30 — 
«Комуніст і час». (Сімферо
поль). 13.00 — Прем'єра теле
візійного документального 
фільму «Романс життя». (М). 
ДЗ.ЭО ~ Щоденник спартакіа
ди школярів. (К). 14.00 — Но
вини. (М). 17.00 — «Зброєю 
слова». (Львів). 17.30 — «Піо- 
лєрський калейдоскоп». (Хар-

нів). 18.00— «Показує ’рейдо
ва». (Кіровоград). 18.15 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.40 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний фільм «Не лише 
цирк». (М).,.19-20 — «Європа: 
події, країни, проблеми». (М). 
19.50 — Прем’єра телевізійно
го багатосерійного художньо
го фільму «Посли не вбива
ють». З серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Обличчя друзів». (М). 22.30
— Спортивна програма. Пер
шість світу з шахів. (М). 23.15
— Новими. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 17.00 — «Наука — 
сільському господарству». 
(М). 17.30 — «Об’єктив». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Поезія». (М). 18.30 — «Палі
тра». (Ворошиловград). 19.00

Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 — До 50-
річчя утворення СРСР. «В сі
м’ї єдиній». Програма Казах
ського телебачення. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 •— Програма «Час». (М). 
2140 — Програма Казахсько

го телебачення. (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР. 27 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «При
ходь, казко!». (М). 10.15 — Ін
тербачення. Кольорове телеба
чення. «Самоцвіти*. (М). 10.45
— Художній фільм «Такий ве-_ 
лнкий .хлопчик». (М). 12.05 — 
«Адигейській автономній об
ласті — 50 років». (М). 12.35
— «Праці і дні Терентія Ма.ть- 
цепа». Телевізійний докумен
тальний фільм. (М). 13.35 — 
Новини. (М). 16.30 — Щоден
ник спартакіади школярів. 
(К). 17.60 — Для школярів. 
«Танцюйте з нами». (К). 18.00
— Тележурнал «Прогрес».
(Харків). 18.30 — «Мирослав 
Ірчан». (К). 18.55 — «Потен
ціал Сибіру». (М). 19.25 —
Спецвипуск «Старту». (К). 
19.55 — «Сільські обрії». (Кі
ровоград па Республіканське 
телебачення). 20.15 — «Для

вас, трудівники ланів*. Кон
церт. (К). 20.50 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
«Обережно: рух». (К). 21.45
— Художній фільм. (К). 23.00
— Вечірні новини. (К). ДРУ
ГА ПРОГРАМА. 17.00 -
«М. Горький — співець робіт
ничого класу». (М). 18.00 — 
Попиті. (М). 18.10 — Кольо
рове телебачення. «Народні 
візерунки», (М). 18.55 — Про
грама передач. (К). 19.09 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — Кіномистецт
во Країни Рад. Художній 
фільм «Чапаев». (М). 21.00 — 
Програма «Чйс». (М). 21.30 — 
«Гості Москви». (М). 22.30 — 
Інтербачення. «Пісні над До
ном». (Ростов-на-Дону), 23.U0
— Новини. (М).

Про можливі зміни п програ
мі вас повідомлять диктори ра
діо 1 телебачення.

Редактор В. ПОГРЕБНИЙ.

Тираж 55 700,Індекс 61197, Зам. № 10871»БК 04179,

ГАЙВОРОНСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙ» О-Т ЕХ Н ї Ч H Е УЧИЛИЩЕ №5
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ учнів

училище гсгус:
трактористіе-машиністів широкого профілю. Строк 

навчання — 2 роки;
трактористів-машинісіів 3-го класу. Строк навчан

ня — 1 рік;
слюсарів по ремонту тракторіп, автомобілів і сіль

ськогосподарських машин. Строк навчання — 1,5 
року;

трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан
ня 8 місяців (для осіб демобілізованих з лав Радян
ської Армії).

Приймаються юнаки і дівчата віком:
з дворічним і півторарічним строком навчання — 

15,5 років і старше;
з однорічним строком навчання — 16,5 років і 

старше.
До заяви додаються такі документи: свідоцтво 

про народження, автобіографія, характеристика зі 
школи, а для працюючих із місця роботи, свідоцтво 
чи довідку про освіту, направлення колгоспу, рад
госпу, «Сільгосптехніки», довідка з місця проживан
ня, фотокартки розміром 3X4 см 6 штук. Паспорт 
(для вступаючих старше 16 років) додасться осо
бисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно осо
бисто або пересилати поштою.

Початок навчання з 1 вересня 1972 року.
Прийняті в училище забезпечуються безкоштовно 

підручниками, триразовим харчуванням, одягом, 
взуттям, гуртожитком, а проживаючим на квартирах 
— постільними речами та стипендією в розмірі
10 крб. в місяць для одиноких і 20 крб. в місяць сі
мейним. Для демобілізованих осіб (з строком на
вчання 8 місяців) стипендія 75 карбованців на місяць.

Учні /лають можливість при училищі підвищувати 
свій загальноосвітній рівень у вечірній школі (за 6—-
11 класи), користуватись художньою літературою а 
бібліотеки училища, брати участь в гуртках худож
ньої самодіяльності, духовому оркестрі, технічних та 
спортивних гуртках.

Звертатися на адресу: індекс 317600, м. Гайворон, 
Кіровоградської області, вуя. Чалаева, 14.

ДИРЕКЦІЯ-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
І

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
І 

на 3972—1973 навчальний рік
На денне відділення на базі неповної середньої 

школи з спеціальностей: '
електроприладебудування, обробка металів різан- : 

ням, електрообладнання промислових підприємств і 
установок,

На базі середньої школи з спеціальностей: оброб
ка металів різанням.

На вечірнє відділення не базі середньої школи з. 
.спеціальностей: обробка металів різанням, електро
обладнання промислових підприємств та установок, 
промислове і цивільне будівництво, елентрояриладо- 
будуеання.

До заяви на ім’я директора слід додати такі доку
менти: документ про освіту (оригінал), медичну до
відку (форма № 286), 3 фотокарточки (розміре?«! 
3X4 см), витяг з трудової книжки (тим хто має тру
довий стаж).

Вступники складають такі екзамени.
На базі середньої школи: з російської або укра

їнської мови та літератури (твір), математики (усно).
На базі восьллирічної школи: з російської чи ук

раїнської мови (диктант), математики (усно).
Особи, нагороджені по закінченні восьмирічної 

школи похвальною грамотою або золотою (срібноіо) 
медаллю по закінченні середньої школи, зараховую
ться до технікуму без екзаменів.

Прийом зало ва денне відділення на базі восьми
річної школи до 31 липня, на базі середньої школи 
до 15 серпня. На вечірнє відділення до 6 серпня.

Вступні екзамени на денне відділення з 1 по 20 
серпня, на вечірнє — з 1 по 10 липня, з 7 по 12 
серпня.

Адреса технікуму м. Олександрія, Проспект Ле
ніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ.

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях:
денне відділення на базі неповної середньої 

школи:
обладнання заводів чорної металургії; виробництво 

сталі; прокатне виробництво; будівниц-во і експлу
атація лінійного господарства залізничного транспор
ту; рухомий склад промислового залізничного тран
спорту, експлуатація промислового залізничного 
транспорту.

Заяви приймаються;
но денне відділення до 31 липня.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Вступники повинні скласти такі екзамени: на баз! 

восьмирічної школи з російської або української мо
ви (диктант), математики (усно).

Адреса технікуму: м. Жданеє, Донецької обпйіС 
вуй. К. Маркса» 29/44, телефони 3-30-32, 3-22-18.
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