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ВІЗИТІ! ДРУЖБИ І ЄДНОСТІ
Ми, будівельники — представ

ники однієї з наймирніших профе
сій на землі. Як і всі радянські 
люди ми з глибоким хвилюван
ням зустріли постанову Пленуму 
Центрального Комітету нашої пар
тії, який обговорив питання «Про 
міжнародну діяльність ЦК КПРС 
по здійсненню рішень XXIV з'їзду 
партії». Квітневий Пленум доручив 
Політбюро ЦК КПРС і надалі 
здійснювати визначений з’їздом 
зовнішньополітичний курс, керую
чись положеннями і висновками 

'доповіді гов. Л. І. Брежнєва на

Пленумі, боротись за втілення в 
життя Програми миру.

Присудження Леоніду Іллічу 
міжнародної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між народа
ми» підкреслило його видатну 
особисту заслугу в боротьбі за 
мир, у проведенні ленінського 
курсу у міжнародній політиці.

І ось тов. Л. І. Брежнєв відвідав 
Польщу і Німецьку Демократичну 
Республіку. Ці візити є переконли
вим свідченням щирості і абсо
лютної одностайності між партією 
Леніна і комуністами братніх дер

жав, між СРСР, Польською На
родною Республікою і Німецькою 
Демократичною Республікою. І 
нам, радянським робітникам особ
ливо приємна та щирість, з якою 
приймали у себе польські і ні
мецькі трудящі тов. Л. І. Брежнє
ва — ленінця, керівника нашої 
могутньої Країни Рад — головної 
сили співдружності соціалістичних 
країн, видатного діяча міжнарод
ного комуністичного руху, г

Л. САНЖАРІЙ, 
столяр комбінату «Кірово- 
градважбуд».

У ПРЕЗИДІЇВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Президія Верховної Ради СРСР розглянула ряд пи

тань зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради 
СРСР.

Першим на порядку денному стояло питання про під
сумки офіційного візиту у Фінляндію Голови Президії 
Верховної Ради СРСР М. В. Підгорного і про участь у 
торжествах з нагоди 25-річчя радянсько-фінляндською 
Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допо
могу. Результати цього візиту викладено у спільній ра
дянсько фінляндській заяві.

Як у заяві, так і в проведених розмовах підкреслюва
лося, що між Радянським Союзом і Фінляндією встано
вились і успішно розвиваються відносини довір’я, міц
ної і щирої дружба. Під час офіційного візиту знову бу
ло підтверджено важливу роль договору, укладеного 
6 квітня 1948 року, і один з його аспектів — взаємне га
рантування безпеки Фінляндії і недоторканності північ
но-західних кордонів СРСР. Цей договір постійно віді
грає істотну роль у зміцненні безпеки на Півночі Євро
пи і в усій Європі, а також у зміцненні миру в усьому 
світі.

Президія Верховної Ради СРСР схвалила підсумки 
офіційного візиту Голови Президії Верховної Ради 
СРСР М. В. Підгорного у Фінляндію.

Президія Верховної Ради СРСР розглянула також 
підсумки поїздок делегацій Верховної Ради СРСР в 
ряд країн.

Президія Верховної Ради СРСР схвалила діяльність 
делегацій Верховної Ради СРСР за рубежем. Ці візити, 
спрямовані на встановлення кращого взаєморозуміння 
між країнами і народами, служать інтересам миру і 
міжнародного співробітництва. (ТАРС).В ЦЕНТРІ УВАГИ

В центрі уваги світової преси — 
підсумки дружніх візитів — Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва в Польщу і НДР. Преса 
підкреслює, що ці візити стали яскра
вою маніфестацією непорушних уз 
братерства і дружби, які зв’язують 
партії і народи соціалістичних дер
жав, переконливим свідченням даль
шого зміцнення єдності і згуртованос
ті всієї соціалістичної співдружності.

«Нойєс дойчланд» підкреслює, що 
завдяки могутності СРСР і далеко
глядній політиці ЦК КПРС співвідно
шення сил у світі дедалі більше змі
нюється на користь миру і соціалізму. 
Польська «Трибуна люду» пише про 

В величезний позитивний вплив, який

НА ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБИ
Вчора до Народної Республіки 

Болгарії відбув другий секретар об
кому ЛКСМУ М. II. Громовий разом 
з членом ЦК ЛКСМУ, токарем механо- 
складального цеху № 2 заводу «Черво- 

•Я^зірка» Катериною Петрушиною та 
бригадиром комсомольсько-молодіж- 

справляє на все міжнародне життя 
справді миролюбна і конструктивна 
зовнішня політика СРСР, усієї соціа
лістичної співдружності.

Французька «Юманіте» відзначає, 
що цілеспрямований зовнішньополі
тичний курс СРСР та інших соціаліс
тичних держав привів до того, що 
«холодна війна» в Європі поступила
ся місцем розрядці, оздоровлення по
літичного клімату.

«Нью-Йорк тайме», коментуючи 
підсумки дружніх візитів Л. І. Бреж
нєва, підкреслює рішимість СРСР та 
інших соціалістичних держав і далі 
вести лінію на зміцнення миру і роз
виток взаємовигідного рівноправного 
співробітництва. (ТАРС).

ної бригади газоелектрозварювальни- 
ків механоскладального цеху № 1
Віктором Недопасом цього ж заводу. 
В складі делегації радянської молоді 
вони візьмуть участь в Другому фсс- 
стивалі дружби болгарської і радян
ської молоді.

КІРОВОГРАД оновлюється.
На знімку: центр міста — готель «Київ» і центральний універмаг.

В ПАРТІЇ—УСІПРАВОФЛАНГОВІ
Партія, народжена епохою, — 
З мудрою душею сівача, 
Що колись над полем

пересохлим 
Першим бурю вийшов

зустрічать» 
Живемо вже вічність...
Як те сталось? 
В чому ж сили нашої секрети? 
Ми завжди незламними

лишались 
На краю передньому планети. 
«І рости і діяти нам треба» —- 
Над Невою, над Дніпром

і Доном.., 
Наші думи життєствердним 

рейдом 
До народів йдуть через 

кордони. 
Із піснями звершень трудових 
Ми завжди до подвигу готові —= 
В партії — немає рядових, 
В партії — усі правофлангові. 
Це тому, що сонцем дня зігріта 
У ясній ході десятиліть 
В серці кожного нетлінним 

заповітом 
Ленінова постать тополить.

В. БОНДАРЕНКО.
м. Кіровоград.

О
В механоскладальному цеху заводу «Чер
вона зірка».

ФОТО В. КОВПАКА.

НАТХНЕННА ПРАЦЯ — ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ

З ПЕРШОГО ПРЕД’ЯВЛЕННЯ
Щоб побачити готову продукцію на

шого заводу, досить зайти в механо
складальний цех. Туг иароджуються 
насоси до нових тракторів Т-150 •—сте- 
г.овнх велетів, зроблених за останнім 
словом техніки. Нещодавно в комплекс
ній комсомольсько-молодіжній бригаді 
імені XXIV з’їзду КПРС, яка працює 
на лінії втулки, підбили підсумки ви
конання доведених планів. Результати 
викликали хороший настрій у кожного 
члена бригади. Вся наша продукція 
приймається з першого пред’явлення на

99,8 процента. Показник вищий минуло
річного, але ми хочемо довести його до 
круглої цифри «100». Можливість для 
цього є, бо в запасі маємо чимало ча
су: щозміни план нормовиробітку вико
нуємо на 1'0 процентів і зараз працює
мо за робочим календарем червня ос
таннього року п’ятирічки.

Л. ПЕЧЕНЕНКО, 
групкомсорг.

Кіровоградський ордена 
«Знак Пошани» завод 
тракторних гідроагрегатів.

ПРИЗЕРИ—ПРЕТЕНДЕНТИ НА ПРИЗ
П’ятий районний конкурс 

серед майстрів машинного 
доїння відбувся на базі 
колгоспу імені Леніна. Ус
пішно в конкурсі виступали 
молоді тваринники. Комсо
молка Тетяна Мартинюк із 
Комсомольського відділку 
Маловисківського радгоспу 

загальному заліку вибо-

НАПЕРЕДОДНІ ПУСКУ
Перші оберти здійснили 

потужні насоси головної пе
рекачувальної станції наф
топроводу Самотлор-Аль- 
метьєвськ, який будується. 
Випробування механізмів — 
генеральна репетиція перед 
пуском велетенської нафто
вої ріки, що пролягає з Азії 
в Європу. Нижньовартовсь- 
ка станція, розташована по
руч із Самотлорським ро
довищем «чорного золота», 
першою подасть промисло
вий потік Сибірської нафти

, а серед 
вона була

місце у 
колгоспу 

Надії Те-

рола третє місце, 
молодих доярок і 
першою. Друге 
комсомолки із 
«Перше травня» І 
теріної, а третє — у комсо
молки Ніни Онуфрієнко із 
колгоспу імені Свердлова.

Слід відзначити, що всі 
призери конкурсу успішно 

ПА БУДОВАХ ІІ6Я T И P І Ч К II
у сталеве русло, яке про
тягнеться більш як на дві 
тисячі кілометрів. На стан
ції встановлено кілька насо
сів продуктивністю по де
сять тисяч кубометрів на 
годину. Вона матиме ре
зервний запас нафти.

НАЙБІЛЬША НА 
ДАЛЕКОМУ СХОДІ

Будівництво найбільшої 
на Далекому Сході птахо
фабрики почалося в околи
цях Хабаровська. Проект її 
розробили спеціалісти з Ні- 

виступають у змаганні на 
приз «Молодого комуна
ра» «Першій тритисячниці 
Кіровоградщини». Нині в 
активі кожної 1300—1500-кі- 
лограмові надої на кожну 
корову.

П. КОЛЕСИИК, 
інструктор Маловисків- 
ською райкому комсо
молу.

мецької Демократичної 
Республіки. Згідно з кон
трактом, з НДР надійдуть 
будівельні конструкції і 
найновіше обладнання для 
пташників. Виробничі примі
щення будуть облицьовані 
гофрованим алюмінієм. 
Птахофабрику розраховано 
на 550 тисяч курей. Вона 
поставлятиме щороку 120 
мільйонів яєць і 900 тонн 
делікатесного м’яса. Перша 
черга її стане до ладу в 
майбутньому році.

(ТАРС — РАТАУ).
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кілька
Олександр КУЗЬМІН по
кладе перед членами жю
рі найточнішу деталь, ви
готовлену на конкурсі 
(вгорі).

Секретар завкому 
сомолу Сергій ВИН
НИЦЬКИЙ вручає Ніні 
БИЦЮРІ, яка зайняла 
трете місце серед токарів, 
почесні нагороди (фото злі
ва).

ФОТО Л. ЮДІНОЇ.
 . ...

Завком комсомолу набув досвіду 
проведення професійних конкурсів

Па кожному підприємстві в на
ші дні з гордістю називають: наш 
«кращий молодий слюсар», наш 
«кращий молодий токар». І ці ти
тули стали визнанням уміння й 
майстерності тих юнаків і дівчат, 
які обрали собі найпочеснішу про
фесію — робітник. Високий титул 
носити приємно, та як нелегко 
його завоювати! В справжню бо
ротьбу за час і точність перетво
рюється кожен конкурс майстер
ності. і перемагають найдостой- 
ніші. В цьому ще раз можна було 
пересвідчитись на змаганнях моло
дих умільців різня і фрези заводу 
«Червона зірка».

Хвилювались всі. Тих, хто впер
ше пробував свої сили в подібних 
змаганнях, впізнавали одразу. Ось 
над конспектом — звичайний уч
нівський зошит — схилились троє. 
Тендітна Наталка Кравченко по
спіхом перегортає сторінки і якось 
по-шкільному повторює відповіді з 
теорії токарної справи. Вона й

справді нещодавно на «п'ятірки» 
здала екзамени за десять класів в 
профтехучилищі № 4, «п'ятірки» в 
неї і з предметів по спеціальності.

Так, широке представництво — 
від завтрашнього робітника і до 
робітника, що завтра стане ди
пломованим спеціалістом, — по
ступово входить в традицію кон
курсів майстерності, які ось уже 
кілька років проводить завком 
комсомолу при підтримці і допо
мозі партійного комітету, адміні
страції та профкому заводу. І ко
жен конкурс обов'язково називає 
нові імена. Цього разу переможця
ми стали — серед токарів Олек
сандр Кузьмін (інструментальний 
цех), Анатолій Беляков (інстру
ментальний цех), Ніна Биціора 
(метизиий цех); серед метпзпиків 
~ Валерій Діхтяренко, Михайло 
Салаус (інструментальний цех), 
Ігор Воробйов (цех механізації). 
Зросла майстерність тих, хто зма-

гався за звання «кращий молодіш 
робітник своєї професії». Долю 
першості вирішували часом десяті 
частки балу. Сама організація 
конкурсу говорить про зрослий 
досвід в цій справі завкому комсо
молу. вперше діяв плакат з показ
никами ходу конкурсу, вперше 
для переможців запровадили па
м'ятні медалі. Єдине іуюжна за
уважити: шкода, 
що на конкурсах з 
ведучих спеціаль
ностей в «превіле- 
йованих» поки що 
знаходяться спе
ціальності токарів 
і фрезерувальни
ків. Обійденими 
залишаються не 
менш важливі і 
розпов с ю д ж е и і 
спеціальності фор
мувальників 
складальників.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Моло
дого комунара».

Драматичне 
користується 
Пулярністю а області. 715 
самодіяльних 
колективів діють в багатьох 
містах і селах Кіровоград- 
Щини. Десять тисяч робіт
ників, колгоспників, студен
ти, інтелігенція об’єднані в 
них, виходять на самодіяль
ну сцену, щоб нести гляда
чам велику силу реалістич
ного мистецтва. Двадцять 
два самодіяльних театраль
них колективи завоювали 
широке визнання.

Щовесни за традицією самоді
яльні митці привозять свої най
кращі роботи в обласний центр.

Цьогорічну XIV театральну 
лесну п урочистій обстановці 
0уло відкрито на початку тиж
ня біля пам’ятника М. Л. Кро- 
Пивницького. Заступник голови 
місг.квикоккюму В. І. Агафінець 
Ч?епло привітав самодіяльних 
митців, побажав їм творчих 
вдач на мистецькій ниві.

З дружніми побажаннями 
увернулися до своїх колег ре
жисер театру імені М. Л. Кро- 
ПНшіицького Р. Королькова-Сте- 
паяенко, учасниця самодіяльно
го Народного театру Палацу 
Культури Імені Жоитня раводу 
«Червона зірка» Наталка Пше
нична.

Перший день театральної вес
ни відкрився виставою двічі 
Лауреата республіканського 
конкурсу самодіяльного мистец
тва Олександрійського Народно
го театру «Хто сміється остан
ній». На XIV театральній весні 
Любителі цього хвилюючого 
Мистецтва зустрінуться з своїми 
давніми знайомими — театраль
ними колективами міст Кірово
града, Спітловодська, Новоукра- 
Хики та інших. Є і новачки. Сс- 
?сд них нещодавно створений 

амодіяльннй театр ляльок Кі
ровоградського районного Бу
динку культури (режисер В. К. 
.Ковпак).

мистецтво 
чималою по-

драматичних

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«Як я чемпіоном став»
Так називався фейлетон, вміщений у но

мері «Молодого комунара» за 7 квітня цьо
го року

Як повідомив редакцію директор Кірово
градського автопідприємства № 10021 топ. 
Островський, факти, наведені у фейлетоні, 
мали місце.

В зв’язку з перекриттям вулиці Варшав
ської, автобусний рух тимчасово здійсню
вався по вулиці Ленінградській та Лева- 
нєвс.ькій.

Тому для поновлення були зняті деякі 
таблички з позначенням зупинок.

Зараз всі знаки зупинок па маршруті №2 
«Заготзерно» — «Телецентр» та інших 
встановлені.

В місті Кіровограді вже стало традицією про
водити книжкові виставки-базари. Цього разу на 
площі ім. Кірова було людно. Кожен вибирав со
бі книгу до вподоби.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.м. СОМОВ.

"О УВ ТИХИЙ, теплий вечір. 
Михайло Матях прогурко

тів на мотоциклі у завулок і 
зупинив його перед батько
вою хатою. У дворі колодязь 
під вербою — затінок і зати
шок. Батько відірвавсь од га
зети:

вич дуже хотів, щоб син був 
механізатором. Вони ■— гос
подарі землі, хліб вирощу
ють. А що є на світі дорож
чого за хліб?

-—Та скажу тобі, сину, ще 
одне. Я воджу машину, але 
ж я на пенсії. Роки беруть 
своє. Вічної молодості не бу
ло й немає. Хто стане на моє 
місце? Хто заступить мене?

Іноді й слів цих нема, а су
перечка вчувається.

— А я тебе чекаю.
Ніби все гаразд, мати вже 

а літах, але бігає ще добре. 
Та й батько на недуги не 
скаржиться. Коли Михайло 
служив в армії, батько писав: 
«Провели мене на пенсію. 
Але я лишаюсь у строю».

Чого ж чекав його батько? 
Про що хоче поговорити?

—- Ось у цій газеті, що збе
рігаю, «Дума про хліб» Гіта- 
лова. Неначе й про мої думи 
розповів бригадир... Тільки я 
читав і думав про тебеї..

Он воно що! Знову батько 
вертався до давньої супереч
ки. Про те, що Михайло зали
шиться в селі, було твердо 
вирішено всіма. Краса є всю
ди, і всюди потрібні молоді 
роботящі руки. Добре, коли 
хлопці йдуть у місто на бу
дови, в шахти. Тільки ж тре
ба, щоб і хліборобському ро
ду не було переводу. Михай
ло ніби здійснив батькову во
лю, та з того часу, як зали
шився в селі, і почалась су
перечка.

Бо, повернувшись з армії, 
юнак пішов у будівельну 
бригаду. Воно, звичайно, в 
колгоспі й будівельники по
трібні. Але Григорій Андрійо-

БАТЬКОВА 
„П’ЯТІРКА“- 
ОСОБЛИВА

З якою радістю він розпо
відав, що вони, як богатирі, 
перемогли засуху, таки вибо
роли урожай. В інші часи, а 
він пам'ятав і такі, бути б бі
ді, а тепер є й хліб і до 
хліба...

Хіба міг його син залиши
тись байдужим до батьків
ських дум?

А будівельні майданчики — 
поруч із полем. Звідти, в який 
бік не глянь, — степ і степ. А на 
ньому — пшениці. І машини. 
І люди на них як богатирі. 
Хіба своїми пшеницями не 
кликало поле й його до 
себе?..

Восени, як опадав лист з 
дерев, Михайло завернув до 
батька. Старий прийшов з то
ку. Перевозив зерно. Ще 
грілась вода на плитці, ще

був він запорошений, і в про
пахлому степом і трактором 
одязі...

— Батьку! Я сьогодні подав 
заяву на курси механізаторів. 
У нашому колгоспі відкри
ваються.

— Оце добре. 'Щоденників 
там нема. Але прийду не раз 
туди.

Дисциплінований, старан
ний Михайло відвідував усі 
заняття, не роблячи жодного 
пропуску. І на уроках уваж
ний. І на практичних заняттях 
до всього додивляється. Трак
тор — не просто машина, а 
зброя хлібороба, яку треба 
знати до найменших деталей.

На курсах його питали ду
же часто. Викладачі, інжене
ри, відомі механізатори, агро
номи, його, колишнього сол
дата, ставили усім за взірець. 
Міцні в нього знання. Та 
тих «п'ятірок»»- долучається й 
батькова. Він дотримав свого 
слова, був на заняттях, та й 
сам влаштував синові не один 
екзамен.

Прийдуть невістка, син, 
принесуть онука в гості, пі
дуть і розмови, і розпити, а 
потім батько й зверне на 
своє. Мати Євгенія Михайлів
на, рукою махне:

— Діти в гості прийшли, a j 
він — про трактор.

— Нічого! Мушу ж я зна
ти, хто зі мною поле оброб
лятиме, хліб вирощуватиме!

Батькова «п'ят.ока» — особ
лива...

м. стоян, 
член обласного літера
турного об’єднання.

с. Панчеве 
Новомиргородського 
району.

лкдц ТРИБУН-ШТЕРНАЦЮНАЛІСТ

№ ТРАВНЯ — 100-Р1ЧЧЯ З 
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНРІ 
І5АРБЮСА, ФРАНЦУЗЬКОГО 
ПИСЬМЕННИКА І 
ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА

«Якщо ми не об’єднаємося для боротьби 
капіталізмом, нас чекают нові війни».

Анрі БАРБЮС.
«Барбюс глибше, ніж хто-небудь з письмен

ників до нього, заглянув у суть війни і показав 
людям безодню їх заблуджень. Кожна сторінка 
його книги — удар залізного молота по всій тій 
масі брехні, лицемирства, жорстокості, бруду і 
крові, які взагалі звуться війною».

о. м. горький.

З

«Російська революція (Великий Жовтень — 
РЕД.) перетворить світ. Хай всі експлуатовані 
благословляють цю дату. Це дата тяжкого і 

непереможного почат-
благословляють цю дату, 
трудного, але блискучого 
ку ери Пролетаріату».

І

Акрі БАРБЮС.

Анрі Барбюс народився 
>дразу після Паризької ко
луни і це сьогодні звучить 
ік символ: він взяв на оз- 
»ровння ідеї комунарів,

щоб до останнього свого 
подиху відстоювати їх з лі
тературі і в житті.

Пошуки правди привели 
уже відомого письменника

в окопи першої світової 
війни. Одного разу його за
питав солдат:

— Якщо у твоїй книзі про 
війну будуть розмовляти,

то будуть так, як справді, 
як говорять на війні, чи ти 
підчистиш, переробиш по- 
своєму?

— Я скажу всю правду!—

сказав тоді Барбюс і ще 
більш переконливою стала 
його книга «Вогонь», напи
сана після трьох років боїв, 
переходів, крові, страхіть 
смерті, книга про яку В. І. 
Ленін потім скаже, що в ній 
перетворення тупого зовсім 
знищеного ідеями і пере
судами обивателя в рево
люціонера саме під впли
вом війни «показано над
звичайно сильно, таланови
то, правдиво».

Ось чому так гаряче зу
стрів Барбюс Великий Жов
тень, який ніс людям мир, 
світлу годину. Саме тоді 
прозвучали його палкі сло
ва, звернуті до всього світу: 
«Врятуйте людську правду, 
рятуючи правду російську».

Він мріяв побувати у пер
шій Країні Рад. І мрії його 
звершились: в СРСР Анрі 
Барбюс бував нводнора-

зово, вважав його другою 
своєю батьківщиною. ^Ро
сія», «Ось якою
зія» — його книги висліо- 
правдиві, яскраві про нашу 
радянську дійсність.

Зорею на есе життя були 
для Барбюса зустрічі з 
Максимом Горьким, якого 
він називав Світочем.

. .20 вересня 1927 року Барбюс 
читає доповідь в Колонному за
лі: «Білий терор і небезпека 
війни». Голос його заучить від
верто І пристрасно, голос люди
ни, яка уважно вдивляється в 
той світ, що народжував фа
шизм, де збиралися сили війни.

Барбюс закінчує, і грім ова
цій в залі тоне н могутньому 
співу «Інтсоиаціоналу».

Таким і залишився в па
м'яті радянських людей 
французький пролетарський 
письменник, інтернаціона
ліст непримиренний ворог 
капіталізму і передчуваних 
ним кривавих війн.
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вміння і знання - виробництву
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РЕКОРДИ І НУЛІ
® ХТО ЙДЕ НА ЗМІНУ МАГІСТРАЛІ?

ВІДБУЛИСЯ 
ПІДСУМКОВІ 
ЗАНЯТТЯ 
В МЕРЕЖІ 
КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ 
ПОЛІТ
ОСВІТИ

ЗАЛІ, де зібрались юнаки й 
дівчата з ливарного цеху сі

рого чавуну — на столах квіти. 
Настрій піднесений, І як перед 
екзаменом відчувається деяке 
напруження.

Пропагандист гуртка В. І. Мель- 
ниченко привітала слухачів із за
кінченням навчального року в сис
темі комсомольської політосвіти. 
Питань, які розглянуть молоді ви
робничники на сьогоднішньому 
занятті, багато. І більшість з них, 
звичайно, стосується роботи цеху, 
заводу, участі молоді у виконанні 
планів третього, вирішального ро
ку п'ятирічки. Ось деякі з них: 
«Які заходи намічено і втілюються 
в життя на нашому підприємстві 
по виконанню завдань п'ятирічки, 
«Основні шляхи підвищення ви
робництва нашого підприємства», 
«Твоя особиста участь у змаганні» 
тощо. На останнє запитання Натал
ка Сотник, наприклад, відповіла:

— Мої зобов'язання — викона
ти річну програму до 25 грудня, 
щомісяця один день відпрацюва
ти на зекономлених матеріалах, 
завоювати звання «Ударник кому
ністичної праці».

Таких робітників, як Наталка, о 
цеху багато. Юнацнкий запал, чіт
ке усвідомлення своїх завдань, 
уболівання за виробництво пере
творюються тут на надпланову 
продукцію. Багато допомагають 
молодим виробничникам і еконо
мічні знання, набуті в гуртку ком
сомольської освіти. Олександр 
Доценко, молодий формувальник, 
старанно проаналізував свій робо
чий час, детально вивчив виробни

з точки
На підсумкові заняття шко

ли КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ 
по вивченню основ соціаліс
тичної економіки серед робіт
ничої молоді, яка працює при 
комсомольській організації 
Новомнргородського райоб’ед- 
нання «Сільгосптехніка», в 
призначений час з’явилися псі 
одинадцять слухачів.

Пропагандист Олександр 
Олександрович Чорноїван ра
зом з сЦоТм заступником сек
ретарем комсомольської орга
нізації Борисом Стояяовим 
кожному роздали білети, в 
яких було по два питання з 
економіки і трете — «Яка 
твоя участь в соціалістичному 
змаганні».

НАЗАВЖДИ—
З ЧЕРВОНИМ ГАЛСТУКОМ
Цій людині можна позаздрити. Стільки щедрої ра

дості в його серці, теплоти в очах, завзяття, творчого 
горіння... Олексія Наумовича Трофимова важко 
уявити без пов’язаного червоного г-алстука, ще важ
че — без оточення галасливої дітвори, для якої він 
ось уже багато років — друг, порадник, вчитель.

25 років тому прийшов у Кіровоградський Палай 
піонерів О. Н; Трофимов. Всі ці роки він присвятив

вихованню юних ленінців Хто з гуртківців, сьогод
нішніх і тих, хто всі ці роки відвідував Палац, не 
знає його — завжди життєрадісного, на всі руки 
майстра, вмілого і завзятого організатора цікавих 
піонерських справ Жодне свято, вечір, змагання не 
проходило без участі Олексія Наумовича.

Сьогодні О. Н. Трофимову виповнюється шістдесят. 
В ці дні його вихованці шлють свої вітання, найкра
щі побажання. Ювіляр сповнений творчих сил і енер
гії. Весело тріпоче па вітрі червоний піонерський 
галстук. Вія наче символ того піонерського вогника, 
який назавжди в гарячому серці Олексія Наумовича.

ЗА КОМПЛЕКСНИМ ПЛАНОМ
На запитання пропагандиста відповіли авторемонтники
Після роботи молодь міста зібралась 

в червоних кутках підприємств, щоб 
підбити підсумки папча.іьпбго року в 
мережі комсомольської політосвіти. Від
повідальність занять полягала не тіль
ки в тому, що знання, набуті протягом 
року, потрібно було вкласти в рамки 
стислої, але чіткої й конкретної відпо
віді. Юнаки й дівчата мали цього ве
чора відповісти на запитання: як во- 
іш трудяться над виконанням завдань 
третього, вирішального року п’ятиріч
ки?

Комсомольська організація Олександ
рійського авторемонтного заводу налі
чує понад дзісті молодих виробнични
ків. Кожен з них навчається чи то >-у 
школі робітничої молоді, чи заочно у 
вузах і технікумах, чи в комсомольсь
ких політгуртках. їх на заводі — три. 
Молодь опановує основи соціалістичної 
економіки.

Розповід і’очп про форми соціалістич
ного змагання, секретар комсомольсь-

кої організації кабіииої дільниці В. Ко- 
бнленко розглянув, як ведеться змаган
ня на дільниці. Протягом останніх мі
сяців тут немає випадків здачі неякіс
ної продукції, порушень трудової ди
сципліни. План першого кварталу ви
копано на 102 проценти.

Лозунг, під яким трудяться молоді 
виробничники авторемонтного — «Не 
мати поруч з собою жодного відстаю
чого». Юнаки й дівчата борються за 
те, щоб продукцію здавати з першого 
пред’явлення.

Всі комсомольці, які відповідали на 
заключному занятті — М. Бснзенко, 
М. Демченко, їхні друзі — звітували 
про виконання особистих комплексних 
планів. З них було видно, що змагання 
авторемоитників з молодими виробнич
никами рудоремонтного заводу міста 
йде успішно.

А. ГРУША, 
другий секретар Олександрійського 
міськкому ЛКСМУ.

НА КАЛЕНДAPI-
СЕРПЕНЬ

ничий рік до 7 листопада. Про те, 
як вони сьогодні трудяться, свід
чать цифри щоденного виробітку. 
Він дорівнює 140—150 процентам. 
У формувальників на календарі — 
серпень місяць.

Ефективність виробництва — од
не з провідних питань на заводі. 
В цеху проводиться значна робота 
по нарощуванню виробничих по
тужностей. Реконструйовано об
рубне відділення, введено в екс
плуатацію бігуни в землеприготу- 
оальному відділенні, готується пе
реведення формування на гідро
пресові машини. І у всій цій робо
ті — значна доля праці молоді це
ху.

Підсумкові заняття у ливарни
ків пройшли успішно. Виступаючі 
— Тетяна Чернобаєва, Богдан Си
ротюк, Людмила Лисенко та інші 
показали високі знання з програ
мового матеріалу. їхні відповіді 
свідчили про те, що вони чітко ус
відомлюють завдання, поставлені 
перед радянськими трудівниками, 
сповнені прагнення докласти всіх 
зусиль, щоб успішно виконати й 
перевиконати плани третього, ви
рішального року п’ятирічки.

Б. КУМАІІСЬКИЙ.
Завод «Червона зірка»,
м. Кіровоград.

чий процес. Це дало йому змогу 
досягти неабияких результатів у 
роботі. За підсумками першого 
кварталу Олександра визнано 
кращим молодим робітником по 
професії на заводі.

Документи спільного урочисто
го засідання на честь 50-річчя Ра
дянського Союзу, доповідь на 
ньому Генерального секретаря 
ЦК КПРС юз. Л. I. Брежнєва посі
ли чільне місце в назчальній про
грамі гуртка. Слова з доповіді — 
«Треба так організувати справу, 
щоб боротьба за високу продук
тивність праці, за найкращі показ
ники у виробництві, за високу 
якість продукції стала справою 
всенародною» — чітко усвідоми
ли юнаки й дівчата з ливарного.

В цеху працюють дві комсо
мольсько-молодіжні бригади фор
мувальників. Бригаду комуністич
ної праці, якій присвоєно звання 
імені 50-річчя ВЛКСМ, очолює Во
лодимир Бєсєдін. Колектив Івана 
Бондаренка бореться за звання 
бригади комуністичної праці. Фор
мувальники відшукують все нові 
резерви для збільшення вироб
ництва продукції. Так, до початку 
весни вони виробили десять тисяч 
понадпланових деталей.

Обидві бригади взяли високе 
зобов'язання — завершити вироб-

ЗОРУ ЕКОНОМІКИ
Всі слухачі виявили грун

товні знання програмового 
матеріалу, уміло його пов’я
зували з конкретними завдан
нями підприємства. Про роль 
молоді у виконанні запдань 
третього, вирішального року 
п’ятирічки розповіла ЛІда 
Жорнова, про рентабельність 
підприємства — Любоп Голо- 
бородько Мідник Михайло 
ЗІнченко, дефектупальннк Бо
рис Миргородський, електро
газозварник Микола Свистун 
та електрозварник Валерій 
Сухоребрий поділились досві
дом участі в соціалістичному 
змаганні та набутими знання
ми в школі комсомольської 
ПОЛІТОСВІТИ.

Михайло ЗІнченко уклав до
говір на змагання з кращим 

виробничником слюсарем-скла- 
пальником Іваном Івановичем 
Лепехою. І хоч професії у них 
Різні, змагання, підсумки яко
го підбиваються щосуботи, дає 
бажані наслідки — обоє вико
нують норми виробітку па 
120—123 процентів.

Знання економіки, боротьба 
за ефективність використання 
та впровадження нових меха
нізмів також благотглрно по
значаються па продуктивності 
праці. Так, в електроцсху, де 
працює Михайло ЗІнченко, на 
початку нього року з Ініціати
ви комсомольців було впро
ваджено пневмогайкеверт.
За рахунок цього економиться 
дві години часу за кожну змі
ну.

На зварювальній дільниці 
нещодавно введено в дію но
вин ацетиленовий генератор. 
Продуктивність праці зросла 
на 15 процентів. Багато в чо
му комсомольцям допомогли 
знання з економіки виробниц
тва.

Слухачі з великою цікавістю 
вивчили матеріали спільного 
урочистого засідання, присвя
ченого 50-річчю утворення Со
юзу PCP, доповідь Гснераль- 
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва на ньому та мате
ріали квітневого Пленуму ЦК 
КПРС.

Підсумкові заняття школи 
комсомольської політосвіти
пройшли на високому рівні.
Вони відбувалися в Ленінсь
кій кімнаті, були добре уиа-
очиеиі.

В. ШУЛЬГА.

Два дні стадіон спортивного 
клубу «Зірка» і» Кіровограді був 
наданий у розпорядження юних 
легкоатлетів. Тут проходив дру
гий тур зафчних республікан
ських змагань. Учасники були 
розподілені па дві вікові гру
пи — школярі 15—16 і юнаки та 
дівчата <7—18 років. Зрозуміло, 
що мета таких змагань — го
тувати зміну нашим майстрам 
спорту, ростити майбутніх чем
піонів області, республіки, 
країни.

Вимоги до учасників не такі 
вже й високі. В залік потрап
ляв той, хто в старшій віковій 
групі покаже результат не ниж
че третього розряду, а в мо
лодшій — першого юнацького. 
Звичайно, важко перелічити 
всіх призерів, адже до програ
ми змагань вводило 32 види 
легкої атлетики. Порадував 
присутніх І свого тренера I. І. 
Мірошниченка, Олександр Ка
сьян (Світловодськ). 1500 метрів 
він пробіг за 4 хвилини 01,2 се
кунди, що перевищує норматив 
першого розряду для дорослих. 
А його результат з бігу на 800 
метрів (1 хвилина 55,8 секунди) 
не тільки вище першорозрядно
го, а й є новим рекордом об
ласті.

Своїми вихованцями може пи
шатися й тренер В. К. Іванець 
(Кіровоград). Вони зайняли 
8 перших, 9 других і 6 третіх 
місць. Відзначився Олександр 
Параскева, який був першим в 
молодшій групі спортсменів з 
бігу па 1500. 600 метрів. Дві ди
станції — бар’єрний біг на 400 
і 200 метрів виграв Володимир 
Кириленко. А Галина Колссніко- 
ва показала найкращий резуль
тат з бар'єрного бігу на 200 
метрів і зайняла другі місця з 
стрибків у висоту та довжину.

Заслуговують відзнаки Інші 
переможні, які показали порів
няно непогані результати. Біг 
па 3000 метрів серед юнаків ви
грав представник «Буревісника» 
Володимир Терентьев, на 430. 
метровій дистанції першою бу
ла в груп! молодших Ольга 
Іщснко (ДЮСШ, Знам’янка), 
Тетяна Василенко («Авангард, 
Кіровоград) швидше за всіх се
ред дівчат пробігла 100 метрів, 
иайснльнішнм стайером на п’я- 
тикілометровій дистанції став 
вихованець ДСТ «Локомотив» 
(Гайворон) Олег Сїсак, стомет
рівки для юнаків і хлопчиків 
краще інших подолали Олек
сандрівні Юрій Якименко та 
Валерій Коровій. Найкращими 
«висотниками* виявилися сту
дент факультету фізвихопапня 
Сергій Стригуль (180 см), 
аваигардівець Сергій Логунов 
(175 см), Ганна Колеснікова з 
Гайворона (150 см).

В командному заліку пере
могли легкоатлети з команди

Студенти факультету фізичного виховання педінституту 
Т. Мороз, Л. Стукалова, Н. ФІліпова тренуються п секції ху» 
дожньої гімнастики. Вони кандидати у майстри спорту.

ФОТО Б. ТУХТАБЛ6ВА.

ФУТБОЛ
МАТЧ, 
ЯКОГО ЧЕКАЛИ

До матчу між собою в Кіро
вограді місцева «Зірка» і уж
городська «Говерла» прийшли з 
прямо протилежними результа
тами. Господарі поля ще не по
казували хорошої гри і знахо
дилися в кінці турнірної табли
ці. а гості, навпаки проявили 
бійцівський характер, що забез
печило їм місце в числі лідерів.

Та цього разу суперники по
мінялися ролями. Кіровограді!! 
були невпізнаними, грали швид
ко, нестримно атакували і ли
ше чудо рятувало гостей від го
ла. Та псе ж рахунок відкрили 
закарпатці. Юрій Чиркоп неспо
дівано вдарив з великої підста- 

обласного відділу народної осві- 
ти, які набрали 320,5 очка. Цс, 
мабуть, слід вважати законо
мірним, бо тут найкращі мож
ливості й умови для підготовки 
юних легкоатлетів, особливо 
МОЛОДШОЇ вікової групи. ДРУГО 
місце з розривом у 140 очок по
сіли представники «Авангарду». 
Впопше в подібних змаганнях 
зялп участь легкоатлети гай» 

веронського «Локомотиву». І 
трете призове місце, яке вони 
зайняли (випередивши збірні 
команди «Спартака», «Буревіс
ника», «Колоса», «Трудових ре
зервів») можна записати п ак
те районної ради товариства 
(голова І тренер з легкої атле
тики І. ф. Пугач). Успіх гайво- 
рокців повинен стати докором 
для спортсменів і керівників 
зпам’япського «Локомотиву» 
(голова районної ради О. Є. Ян
чук), які за поганою традицією 
взагалі не брали участі у зма
ганнях.

Останнє місце зайняла коман
да товариства «Трудові резер
ви». Але справа не лише в 
цьому — хтось мав бути остан
нім. Прикро, що жоден труд- 
резервівець не показав заліко
вих результатів, І команда в 
Нілом!' не записала на свій ра
хунок людного очка. Керівники 
товариства (заступник голови 
М. Ф. Ковальський) посилаю
ться на те, що короткігй строк 
навчання в училищах профтех- 
освіти не дає можливості готу
вати легкоатлетів високого кла
су. З цим в якійсь мірі можна 
було б погодитись. Але ж в 
училище юнаки та дівчата при
ходять з 8—10 класів загально
освітніх шкіл, де вони теж зай
малися фізкультурою І спортом, 
прилучалися й до легкої атле
тики. А в «Трудових резервах* 
слабо займаються секційною 
роботою, но дбають про те, щоб 
розвивати у вихованців вже па
бу .і раніше спортивні навички. 
Звідси І дуже низькі резуль
тати.

Є зауваження І до організації 
змагань. Взагалі вони проведені 
чітко, що робить честь дебю
танту в ролі головного судді 
В. М. Живану. Проте, йому до
велося важкувато, коли вішг.и- 
леся, що на стадіоні відсутні 
огорожі в секторі для метання 
диска, а метання молота з-за 
непідготовленості місця довело- 
ся проводити па спортивній ба
зі факультету фізичного вихо
вання педінституту.

За результатами, показаними 
кіровоградськими легкоатлета
ми, в республіканському спорт- 
комітеті визначать місце збірної 
області серед інших команд рес- 
публікн. Хотілося б, щоб вона 
була ие серед останніх.

М. САВЧЕНКО.

ні І Віктор Чечни пропустив 
м’яч у сітку. Та незабаром гол
кіпер «Говерли» Іван Ковач, 
ліквідуючи навальну атаку, па
рирував м’яч у власні ворота, а 
потім Володимир Сак вивів 
«Зірку» вперед — 2:1.

У другому таймі захисники 
«Говерли» розгубилися, стри
муючи нападаючих кіровоград- 
ців. Вони кілька разів зупиняли 
Віктора Кащея недозволенний 
прийомами, щоб ліквідувати йо
го проходи.

Та одна з контратак гостей 
встановила рівновагу — 2:2. Це 
було за три хвилини до фіналь
ного свистка І пже здавалося, 
що переможця виявить серія 
пенальті. Ало Кащей таки зна
йшов свого гола Коли секуидо- 
міо вивершував останній оберт, 
форвард «Зірки» одержав пере
дачу від Миколи Латиша І зро
бив вирішальний удар.

р. Михайлов: q

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ПІТИ вчитись?
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ міське середнє

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ЧЕРКАСЬКЕ СЕРЕДНЄ
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Ка 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

На базі 8-річ.чої освіти з набуттям се
редньої освіти строк навчання 3 роки:

— токарі по металу, слюсарі механо
складальних робіт, слюсарі-ремонтннкн, 
електрогазозварники, слюсарі електро
монтажники.

На базі 10—11-річної освіти з строком 
навчання 1 рік:

— машиністи електромостових кра
нів — електрослюсарі; токарі по металу.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з здобуттям середньої освіти. 
По закінченні училища учні одержують 
атестат зрілості за середню школу і 
атестат по спеціальності з наданням 
2—3 розряду.

Час навчання в училищі зараховується в 
трудовий стаж.

На всі спеціальності приймаються юнаки і 
дівчата віком від 15 років і старші, звільнені 
в запас із лав Радянської Армії.

Для вступу на навчання в училище 

слід подати такі документи: заяву осо
бисто, свідоцтво про' народження або 
паспорт, характеристику зі школи, сві
доцтво про освіту, 6 фотокарток (3X4 
см.), довідку з місця проживання та 
про склад сім’ї.

Зараховані в училище забезпечуються: 
з трирічним строком навчання — три

разовим безплатним харчуванням, вихід
ним і робочим одягом та взуттям;

з строком навчання 1 рік — стипен
дією в розмірі ЗО карбованців на місяць.

В період виробничої практики виплачуються 
кожному учню 33 проценти від вартості виго
товленої продукції.

Початок занять з 1 вересня 1973 року. 
Гуртожитком забезпечуються юнаки.' 
Адреса училища: м. Олександрія, мік

рорайон Жовтневий, вул. Ватутіна, АЪ 1, 
телефон № 51-4-08. Автобусом їхати до 
зупинки «Жовтневе селище».

ДИРЕКЦІЯ.

столяри, муляри-монтажники конструк
цій, маляри, штукатури, лицювальники- 
плитковики, електрогазозварювальники, 
столяри - теслярі, слюсарі-сантехніки, 
слюсарі - електромонтажники, маляри- 
штукатури, плитковики-лицювальники.

Училище дає середню освіту і спеці
альність.

Строк навчання в групах, що дають 
середню освіту — 3 роки; в решті — 
1—2 роки (залежно від обраної спеці
альності).

До училища приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років з освітою 
8—10 класів без вступних екзаменів.

Учні забезпечуються харчуванням, 
одягом, гуртожитком. Під час виробни
чої практики їм виплачується третина 
заробітку. —

По закінченні училища випускники одержу
ють дипломи про середню освіту та спеціаль
ність і призначення на роботу в м. Черкаси.

Випускникам училища надається можливість 
вступу до середніх та вищих навчальних За
кладів. Особи, які закінчили училище з від
знакою, мають право вступати до вищих та 
середніх спеціальних учбових закладів поза 
конкурсом.

Печаток навчання — 1 вересня 1973 
року.

Прийом документів з 1 травня 1973
року.

Вступники подають заяву на ім’я ди
ректора, свідоцтво про народження (в 
оригіналі), документ про освіту (в ори
гіналі), довідку про склад сім’ї, три фо
токартки розміром 3X4 см, характе
ристику з школи або з місця роботи.

Адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 
333, тел. 5-32-17, їхати автобусами №№ 1, 
11, 15 до зупинки — вул. Садова, авто
бусом Ы® 5 і тролейбусами №№ 2, 4, б, 
7 до зупинки вул. Енгельса.

ДИРЕКЦІЯ.

МИГІЙСЬКИЙ 
РАДГОСП-ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1-Й 1 2-Й КУРС СТАЦІОНАРНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ
Технікум готує зоотехніків, ветеринарних фельд

шерів, агрономів-організаторів, зоотехніків-організа- 
торів.

Строк навчання на зоотехнічному та ветеринарно
му відділеннях — 3 роки 6 місяців, на відділенні зоо- 
техпіків-орі анізаторів і агрономів-організаторів на 
базі 7—8 класів — 3 роки, на базі середньої школи —
2 роки. Вступники, які мають закінчену середню осві
ту, приймаються на 2-й курс.

На стаціонарне відділення радгоспу-технікуму 
приймаються особи до ЗО років, на відділення агро
номів-організаторів і зоотехніків-організаторів — до 
35 років.

Заяви про прийом до радгоспу-технікуму приймаю
ться до 31 липня.

До заяви потрібно додати такі документи: свідо
цтво чи атестат зрілості (в оригіналі), а особам, що 
закінчили 9 класів, — перевідне свідоцтво; медичну 
довідку (форма 286); 4 фотокартки розміром 3X4 
см.; витяг з трудової книжки, завірену правлінням 
колгоспу чи керівником організації, котрий має дво
річний стаж роботи; направлення районного управ
ління сільського господарства райвиконкому (на від
ділення агрономів-організаторів і зоотехніків-органі
заторів); направлення колгоспу або радгоспу (для 
відрядження господарствами).

Вступники па перший курс складають вступні екзамени з 
таких предметів: українська мова (диктант, математика 
усно).

Вступники на другий курс складають вступні екзамени з 
тт.ких предметів: хімія (усно), українська мова і література 
(твір).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
До технікуму приймаються без вступних екзаме

нів: випускники середніх шкіл, нагороджені золоти
ми чи срібними медалями, а також випускники 8-річ- 
них шкіл, нагороджені похвальними грамотами, де
мобілізовані офіцери і військовослужбовці надстро
кової служби протягом 2-х років після звільнення в 
запас.

На заочне відділення набір проводиться на відді
лення агрономії і зоотехнії.

На 1-й курс відділення аїрономії та зоотехнії з 
строком навчання 4,5 року приймаються особи, що 
закінчили неповну середню школу, на 3-й курс цих 
відділень з строком навчання 2.5 року приймаються 
особи, що закінчили 10 або 11 класів середньої 
школи.

На заочне відділення приймаються особи, які пра
цюють за обраною спеціальністю в сільськогосподар
ському виробництві і успішно складуть екзамени
3 таких предметів:

на 1-й курс: українська мова (диктант), математика 
(усно);

на 3-й курс: українська мова і література (твір), хімія 
(усно).

Вступні екзамени з 1 листопада по 15 грудня.
Всі випускники стаціонарного відділення, крім 

основної спеціальності, набувають додатково — шо- 
фера-аматора.

Учні радгоспу-технікуму забезпечуються стипен
дією та гуртожитком на загальних підставах.

Адреса радгоспу-технікуму: с. Мигія, Первомай- 
ського району, Миколаївської області. їхати заліз
ницею до ст. 1 олта.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 5
ПРОВОДИТо НАБІР УЧНІВ 

НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

машиніст екскаватора, монтажник конструкцій — 
муляр, муляр, тесляр, штукатур-маляр, трубоук
ладач, монтажник по монтажу стальних і залізо
бетонних конструкцій, столяр-тесляр, муляр-піч- 
ник-штукатур, штукатур, монтажник конструкцій- 
електрозварювальник, машиніст автоскрепера.

В училище приймаються юнаки та дівчата віком 
15—20 років з освітою 8—10 класів, строк навчання 
з восьмирічною освітою 1—2 роки, з середньою — 
1 рік. Воїни, демобілізовані з лав Радянської Армії, 
одержують стипендію 75 карбованців на місяць і 
навчаються 8 місяців.

При училищі є вечірня школа робітничої молоді. 
Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Після закінчення училища направляються на ро

боту в м. Олександрію, Світловодськ, Київ, Кірово
град, Дніпропетровськ, Донецьк, Кривий Ріг.

Учні знаходяться на повному державному забез
печенні, іногородні забезпечуються гуртожитком. 
При проходженні виробничої практики, учні одер
жують 33 проценти заробітку,

Вступникам необхідно подати такі документи: за
яву на ім’я директора, автобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народження, документ про освіту, до
відку з місця проживання з зазначенням складу 
сім’ї, характеристику з школи, чотири фотокартки 
(3X4), довідку про профілактичні щеплення.

Адреса училища: 317915, Кіровоградська область, 
м. Олександрія, селище Димитрово, вул. Трудових 
резервів, 23, телефони 4-63, 4-41. ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ У 1973 РОЦІ НА СТАЦІОНАРНИЙ І ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛИ.
Технікум готує бухгалтерів та агрономів для сіль

ськогосподарських підприємств. Крім основної, ви
пускникам агрономічного відділу присвоюється до
даткова спеціальність — шофера-аматора.

На стаціонарний відділ:
на перший курс бухгалтерського (строк навчання

2 роки 10 місяців) і агрономічного (строк навчання
3 роки 6 місяців) відділень приймаються особи з ос
вітою 8—9 класів;

на другий курс бухгалтерського відділення прий
маються особи, що закінчили 10 класів середньої 
школи (строк навчання 1 рік 10 місяців).

На заочний відділ:
по спеціальності «Бухгалтерський облік» на III курс 

приймаються особи, які закінчили 10—11 класів се
редньої школи (строк навчання 2 роки). Вступники 
на базі 8—9 класів складають екзамени з україн
ської мови (диктант) та математики (усно). Вступ
ники на базі середньої школи складають екзамени з 
української мови і літератури (твір), математики 
(усно).

Особи, що закінчили неповну середню школу з похвальни
ми листами (відмінники) та середню школу з золотою або 
срібною медалями, а також офіцери, прапорщики 1 мічмани 
Збройних Сил СРСР (протягом 2-х років після звільнений 
від служби) приймаються без екзаменів. Поза конкурсом, 
при одержанні позитивних оцінок на екзаменах, зараховую
ться направлені на навчання підприємствами 1 організація
ми незалежно від стажу роботи.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Яа 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
токарі по металу, слюсарі-інс.рументальникм, слю

сарі механоскладальних робіт з обслужуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання, теслярі, електрогазозварни
ки, електромонтери по експлуатації промислових 
електроустановок.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8—10 кла
сів, віком від 15 до 25 років. Для вступників з спе
ціальності електромонтер і електрогазозварник міні
мальний вік для вступу 16 років. Для вступників з се
редньою освітою строк навчання 10 місяців. Для 

І вступників з освітою 8—9 класів строк навчання 2 ро
ки. Ті, хто встигають, одержують стипендію в розмірі 
23 карбованці 50 копійок на місяць. Для груп з се
редньою освітою стипендія ЗО карбованців на місяць, 
Відмінники одержують стипендію на 25 процентів 
вищу. За виконані роботи в процесі виробничої 
практики учням додатково до стипендії нараховує
ться 33 проценти від заробленої суми.

До училища примаеться молодь без екзаменів.
В училищі є їдальня.
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Прийом заяв з травня до вересня 1973 року.
До зіяви додаються такі документи: свідоцтво про 

освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відка з місця проживання і про склад сім’ї, характе
ристика зі школи, автобіографія, 6 фотокарток 
(3X4 см,).

Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-37-55.

ДИРЕКЦІЯ.

Заяви про прийом до технікуму приймаються:
до 31 липня 1973 року від осіб, що закінчили не

повну середню школу;
до 14 серпня 1973 року від осіб, що закінчили се

редню школу.
До заяви потрібно додати: документ про освіту 

(в оригіналі), медичну довідку за формою № 286, 
чотири фотокартки (без головного убору) розміром 
3X4 см. Свідоцтво про народження або паспорт, 
військовий квиток або приписне свідоцтво пред’яв
ляються особисто.

Вступники на заочний відділ та вступники на ста
ціонарний відділ з 2-річнпм стажем роботи і більше 
при подачі заяви подають витяг з трудової або кол
госпної книжки, завірений керівником підприємства.

Для вступників при технікумі організовуються під
готовчі курси по підготовці до вступних екзаменів 
з 20 липня по 1 серпня.

Вступні екзамени з І по 20 серпня 1973 року для 
вступників на базі неповної середньої 'школи, для 
вступників на базі середньої школи — з 15 по 21 
серпня 1973 року.

Початок навчання з 1 вересня 1973 року.
Зараховані до складу учнів стаціонарного відділу техні

куму забезпечуються стипендією і гуртожитком на загаль
них підставах. При технікумі є їдальня, кінозал, спортзал.

Адреса технікуму: п/в Шамівка, Знам’янського ра
йону, Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП., Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськояо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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«МОЛОДОЙ комму-нлр» — 
оргпн Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінкн, 2,
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ПОГОДА
Сьогодні на території області та міста Кіровограда пе

редбачається мінлива хмарність, у східних районах міс
цями невеликий дощ, по місту — без опадів. Вітер пів
нічний, 10—14 метрів па секунду. Температура повітря: 
по області — 13-17, по місту — 14—10 градусів тепла.

18 травня мінлива хмарність, без опадів. Вітер захід
ний, 3—7 метрів на секунду. Температура повітря: вночі 
2~7, вдень 15—20 градусів тепла.
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