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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ

.КОГО ОБКОИУ лксиа

зустріч 
Л. І. Брежнєва у Вашінгтоні 

Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, який перебуває в Спо
лучених Штатах Америки з офіційним візитом на запрошення президента 
США Р. Ніксона, прибув 18 червня у Вашінгтон.

Разом з Л. І. Брежнєвим прибули супроводжуючі його в поїздці член 
Політбюро ЦК КПРС, міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико та 
інші офіційні особи.

О 10.30 ранку місцевого часу спеціальний вертоліт із Кемп-Девіда при
землився біля Білого дому. Леоніда Ілліча Брежнєва тепло вітали прези
дент США Річврд Ніксон, члени комітету по зустрічі на чолі з Державним 
секретарем США У. Роджерсом та інші офіційні особи.

З вітальною промовою виступив президент США Р. Ніксон.
З промовою-відповіддю виступив Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. 

Брежнєв.
Промови Р. Ніксона і Л. І. Брежнева були вислухані з великск^ увагою 

і зустрінуті оплесками. (ТАРС).

ГГ ВІЙ вихідний день. Твій вільний час. Це ми вже 
звикли розуміти як цілком нашу особисту спра

ву. Як хочу, так і відпочиваю. Тут заперечити важ
ко; вільний час, дійсно, повністю належить людині. 
Але воднораз він, не в меншій мірі, належить і 
суспільству.

Простий приклад. За дпа вихідних дні ти встиг побувати 
на рибалці, відвідати концерт відомої співачки, сам взяти 
участь в черговій репетиції заводського хору, оіграти чо
тири партії в шахи із своїм постійним «суперником», до
читати цікаву книгу. Ти добре відпочив фізично, духов
ний світ твій поновився новими враженнями, новим 
пізнанням, і все тс дало хороший заряд для високопродук
тивної праці. Хто виграв у цьому випадку? Ти — безпе
речно. Високопродуктивна праця — твій заробіток, твій ав
торитет, А суспільство? Воно теж у виграші від змістовно 
проведеного тобою вільного часу. І не тільки тому, що 
він дав натхнення, і цс матеріально позначилось на ви
пуску додаткової продукції, додаткопнх гектарах 1 тоннах 
вугілля. Ти на якусь невидиму позначку виріс духовно і 
від цього теж користь суспільству, яке зацікавлене у твоє
му духовному зростанні, у збагаченні знаннями, загарту
ванні високою комуністичною мораллю.

За роки Радянської влади в нашій країні робочий 
тиждень скоротився на 19 годин. Це ознака справді 
батьківської турботи держави про здоров'я, про 
добробут і духовне зростання радянських людей. 
І як ми використовуємо надану нам можливість 
поновлювати свої фізичні сили, відпочивати справ
ді культурно, змістовно?

ТВІЙ ВИХІДНИЙ

д ь
П ЕТРО Сугак, молодий робітник, працюючи свого часу 
• " на Кіровоградському заводі тракторних гідроагрега
тів, у вільний від роботи час відвідував танцювальний ан
самбль «Ятрапь» при Будинку культури імені Калініна 
цього ж заводу. Саме завдяки творчому ентузіазмові та
ких аматорів, як Петро Сугак та інші, танцювальний ко
лектив став заслуженим самодіяльним ансамблем танцю 
У PCP, а самому молодому робітникові пощастило побува
ти на Кубі, у Франції, Бельгії, Болгарії, де демонстрували 
своє самобутнє мистецтво ятранці.

8 даному випадку вільний час був присвячений 
одній улюбленій спразі — самодіяльному мис
тецтву, і тут молодий робітник не тільки добився 
власного успіху, як аматор, разом з іншими він 
уславив нашу країну, яку представляли самодіяльні 
митці за кордоном, нашу степову Кіровоградщину. 
До цього можна додати тисячі прикладів того, як 
юнак чи дівчина свій вихідний час використовує 
для поповнення своїх знань на заочному чи вечір
ньому відділеннях, для ьових досягнень у спорті, 
для навчання музиці, прилучення до джерел ху
дожньої творчості. І молоді люди завжди знайдуть 
собі справу поза основною роботою, коли про це 
подбають, перш за все, на заводі, на фабриці; в 
колгоспі, у навчальному зекгаді, як про те постійно 
турбуються, наприклад, на Олександрійському елек
тромеханічному заводі, де організовано солідний, 
хоровий колектив, на Заваллівському графітному 
комбінаті, де створено прекрасні умови для вечір
нього навчання робітничої молоді, в колгоспах — 
«Родина» Кіровоградського району та «Зоря кому

нізму» — Новоархангельського, Кіровоградському 
педінституті, де різноманітні гуртки художньої са
модіяльності займають увагу молоді, і вона свій 
вільний час ставить на службу своєму духовному 
світові.

Отже, розв’язуючи сьогодні питання: відпочинок 
молоді і комсомольський комітет, можна постави
ти тотожне: комсомольський комітет і робота клу
бу і бібліотеки, наукових, учнівських гуртків і гурт
ків самодіяльності, робота літературної групи чи 
студії і використання спортивних споруд. Саме їх 
діяльність визначає і наповнює змістом, вагомим, 
таким, що дає матеріальну І духовну віддачу, ра
ціональне використання вільного часу.
Н И ПІ, в літню пору, зростає значении для справи від

починку І таких закладів, ик міський парк, туристська 
база, краєзнавчий музей, а також і річкового пляжу, 1 тан
цювального майданчика. Всюди має бути поряд з раціо
нальним високе духовне начало, здоровий смак — все, що 
навіть деталями виховує у молодої людини хорошу ціка
вість, потяг до світу прекрасного, що загартовує фізично 
і духовно. 4

І тут мало скласти план роботи комітету. Члени коміте- 
ту, комсомольський актип повинні стати 1 першим прикла
дом, і застрільниками, заохочуиачамн до відпочинку ко
рисного І змістовного. Натомість маємо немало фактів ко
ли комітет розглядає питання використнння вільного часу 
молоддю лише після якогось неприємного випадку що 
трапився з юнаком у неробочий час, або н гірше — після 
скоєння злочину. Питання боротьби з антигромадськими 
явищами, проявами слідування чужій нам моралі (ц вони 
як правило, там, де відпочинком молоді ніхто но займає
ться) мають посідати в діяльності комітетів одне э голов- 
них місць*

ПРАВА дійсно державної ваги добиватися того, 
. щоб кожна молода людина розуміла, що праця 

і відпочинок тісно пов’язані, впливають одне на 
одного, що вільний час — великий фактор розвит
ку особи, її здібностей, таланту, моральних і фізич
них сил, фактор примноження матеріальних і ду
ховних багатств радянського народу.

ПЕРЕГОВОРИ Л. 1. БРЕЖНЄВИ З P. НІКСОНОМ
18 червня в Білому домі 

почалися переговори Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва з 
президентом США Річзр- 
дом М. Ніксоном.

Обмінявшись думками про

те, як складалися радян
сько-американські відноси
ни за час, що минув після 
московської зустріті в трав
ні 1972 року, Генеральний 
секретар ЦК КПРС і прези
дент США відзна шли, що в

цілому ці відносини розви
валися сприятливо.

У ході переговорів було 
обговорення 

областей 
на основі 

1972
документа,

продовжено 
можливих нових 
співробітництва 
підписаного в травні 
року спільного

який визначає принципи 
взаємовідносин між Радян
ським Союзом і Сполучени
ми Штатами Америки.

Переговори проходили в 
діловій обстановці.

(ТАРС).

ПІДПИСАННЯ РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ УГОД
ВАШІНГТОН. 19 червня в Держав

ному департаменті США в присут
ності Генерального секретаря ЦК царства, про співробітництво в галузі 
КПРС Л. І. Брежнєва 1 президента транспорту, про співробітництво в 
США Р. Ніксона відбулось підписам- галузі дослідження світового океану 
ня ряду угод між Радянським Сою- 1 загальна угода про контакти, обмі- 
зом і Сполученими Штатами Америки, нв і співробітництво.

Л. І. Брежнєва і Р. Ніксона присут- За уряд Радянського Союзу угоди 
ні зустріли тривалими оплесками, підписав міністр закордонних справ

Були підписані угоди про співро
бітництво в галузі сільського госпо-

СРСР А. А. Громико, за уряд США — 
державний секретар США У. Род
жерс. Угоду про співробітництво в 
іалузі сільського господарства підпи
сали: за уряд СРСР міністр закордон
них справ А. А. Громико, за урид 
США — міністр сільського господар
ства Е. Бати.

(ТАРС).

ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК

У Знам'янському районі у 
відповідь на Постанову Й.К 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по своєчасному 
проведенню заготівлі кормів 
і підготовці колгоспі» і рад
госпів до зимівлі худоби в пе
ріод 1973—1974 року» йде заго
тівля кормів нового врожаю. 
Комсомольці-тракторнсти (злі
ва направо) ВОЛОДИМИР. 
ТУРЛЮН, ПАВЛО КОСТЮ
ЧЕНКО, ФЕДІР КОТЛЯР і 
ГРИГОРІЙ ТУРЛЮН з кол
госпу імені Ульянова сьогодні 
перевиконують норми на за
кладенні кормів для громад
ського тваринництва.

Фото Б. ВІТОХІНА.

Хроніка 
комсомольського 

життя

ДЛЯ ПЛАНІВ 
ВИРІШАЛЬНОГО

2300020000

(р ХВИЛЬОВАНО зустріли в нашій комсо- 
мольсько-молодіжній тракторній

бригаді лист комбайнерів Української PCP 
до всіх механізаторів країни. Кожен рядок 
цього документа будить найзаповітніше в 
душі хліборобів — почуття одвічної стур
бованості за долю вирощеного врожаю. 
Ми обговорили лист на загальних зборах 
бригади, розробили вже детальний план 
роботи на період жнив.

І з великим задоволенням сприймаємо 
сьогодні звернення членів комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського району 
до колективів комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад, всіх молодих комбай
нерів і механізаторів Кіровогоадщини. 
«Нас кличе великий хліб» — заявляють во
ни на всю область І говорять про конкрет
ну відповідь ділами на цей поклик. Мимо
волі зараз порівнюємо, а як підготувалися 
до жнив у нас, які еиди на врожай, чи все 
враховано і передбачено, щоб і в строки 
вкластися і втрати зерна звести до мініму
му.

Високі соціалістичні зобов’язання взяла 
наша бригада на вирішальний рік п’ятиріч
ки. Тільки однієї пшениці вирішили вирос
тити і зібрати по 50 центнерів з гектара на 
площі 1031 гектар. З числа ранніх зерно
вих дали слово довести врожай ячменю до 
21,4 центнера на площі в 50 гектарів, жи
та — до 24 на площі в 20 гектарів і вівса 
— до 19,8 на площі в 40 гектарів. Ще з ми
нулого року, коли йшла сівба озимих, ми 
працювали на совість; взимку провели сні»

гозатримання, словом, страхували поля на 
випадок посушливого літа.

Зараз настав час підсумувати все зроб
лене. Хліба стоять густою і високою сті
ною, колгоспні спеціалісти твердять, що 
зобов’язання виконаємо і перевиконаємо. 
А поки наливаються колоски, в майстернях 
бригади йдуть останні приготування, пере
віряємо в роботі збиральні агрегаги. Вже 
відремонтовані всі дев’ять комбайнів, жат
ки, затулені щілини на 18 кузовах автома
шин ГАЗ-51, що перевозитимуть зерно від 
момбайнів. А в будинку механізатора вже 
висить карта маршрутів комбайнів і кожен 
комбайнер наперед знає, на якому полі і 
коли йому треба косити. Якщо уважно спів
ставити план роботи на період жнив, кар
ту маршрутів збиральної техніки, стан під
готовки допоміжних служб бригади, то ви
сновок напрошується такий — врахували 
все, і розраховуємо ранні зернові зібра
ти за 10—12 робочих днів.

Найбільшу надію покладаємо на самих 
себе, звичайно. Темп збиральних робіт бу
де повністю залежати від нашого хлібороб
ського досвіду, від готовності витримати 
напружений бій за кожну вирощену зерни
ну. Тому ми гаряче підгримуємо заклик 
маловисківців вирушити в похід за великий 
хліб цього року і заявляємо ні в чому не 
підведемо.

в. желудков, 
групкомсорг комсомольсько- 
молодіжної тракторної брига
ди колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району.

Відбувся пленум Долинсь- 
кого райкому ЛКСМУ. На 
ньому розглянуто питання 
«Про завдання комсомоль
ських організацій району, 
які випливають з рішень 
грудневого Пленуму ЦК 
КПРС і доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС Л. І* 
Брежнєва «Про п'ятдесяти
річчя Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік».

З доповіддю виступив 
перший секретер РК ЛКСМУ 
В. В. Дикий.

В обговореному питанні, 
пленум прийняв відповідну 
постанову, спрямовану на 
активізацію комсомольців і 
молоді у виконанні народ
ногосподарських планів ви
рішального року п'ятирічки, 
піднесення рівня інтерна
ціонального та ідейно-полі
тичного виховання серед 
молоді.

Пленум розглянув організа
ційне питання. В зв’язку з об
ранням Л. М. Нсруш секрета
рем Кіровоградського ОК 
ЛКСМУ пленум увільнив її від 
обов'язків другого секретаря 
Долннського РК ЛКСМУ і вк
оїв із складу членів бюро. Дру
гим секретарем Долннськсго РК 
ЛКСМУ та членом бюро райко
му обрано Віктора Григоровича 
Маруцснка.

Увільнено від обов'язків заві
дуючого відділом КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ організацій та виведено із 
членів бюро райкому комсомо
лу о зв'язку з переходом на ін
шу роботу В. 1. Яковлева. Заві
дуючим відділом комсомольсь
ких організацій та членом бюро 
Долинеького РК ЛКСМУ обрано 
Вячеслава Івановича Волощука.

В роботі Пленуму ВЗЯЬ) 
участь і виступив другий 
секретар Долинськсго РК 
КП України В. В. Бурлачен« 
ко.



- счпор. „МОЛ ОДНІЇ КОМУНАР“ 21 червня 1973 ропу ----------

Минс ще кілька днів і святкові сурми сповістять про заключні події Всесо
юзного фестивалю радянської молоді. Присвячений 50-річчю СРСР, рік крокував 
він країною. Сьогодні є всі підстави твердити, що фестиваль сприяв росту трудо
вої й ідейно-політичної активності юнаків і дівчат в боротьбі за виконання рішень 
XXIV з'їзду КПРС. Незабутні сторінки в його щоденник вписала юнь Кіровоград- 
щини. Про це йшла мова на засіданні круглого стола з працівниками міськкомів 
і райкомів комсомолу, комсомольськими активістами, проведеного обласним ко
мітетом ЛКСМУ і редакцією газети «Молодий комунар».

НАШ ФЕСТИВАЛЬНИЙ
Ф І І в И

Багата і насичена програма 
фестивалю, і нема такої галузі с 
житті молоді, якої б вона не тор
калась. Напередодні підбиття 
підсумків увагу акцентують на 
всьому новому, що виникло і 
народилось протягом року. То
му і перше слово за круглим 
столом стало про набутий за цей 
час молоді міст і сіл області. Ні
би ланцюг переходила розповідь 
від учасника до учасника засі
дання, вимальовуючи цілісну 
картину фестивального маршу.

М. Скляниченко — перший сек
ретар Кіровоградського МК 
ЛКСМУ.

М. СКЛЯНИЧЕНКО.

— Головним в роботі міськко
му і первинних комсомольських 
організацій було виховання у 
комсомольців і молоді комуніс
тичного ставлення до праці, ді
йова організація їх на виконан
ня планів вирішального року 
п'ятирічки. Лише під час Всесо
юзних комсомольських зборів 
37 350 юнаків і дівчат прийняли 
особисті комплексні плани, ство
рено вісім комсомольсько-моло
діжних колективів, 46 комсо
мольсько-молодіжних колективів 
взяли соціалістичне зобов'язан
ня виконати виробничий план 
року до 7 листопада. Успіх тру
дових поривань молодих кірово- 
градців міськком закріплював 
удосконаленням і поглибленням 
форм та методів роботи пер
винних комсомольських органі
зацій. На початку нинішнього 
року міський комітет оголосив 
ювілейний огляд комсомоль
ських організацій, груп і комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів, спрямований на дострокове 
виконання планів п’ятирічки і 
присвятив його 50-річчю присво
єння комсомолу імені В. І. Лені
на. Нова форма змагання сьо
годні знайшла прописку в ком
сомольських міських організа
ціях Знам’янки і Олександрії.

А. Коротченко — перший сек
ретар Компаніївського РК 
ЛКСМУ

Л. КОРОТЧЕНКО,

— Нові форми в комсомоль
ській роботі, які виникли протя
гом року, без сумніву —• це ре
зультат активізації юні під час 
фестивалю, В нашій районній 
комсомольській організації вер
шиною такої активності стали 
Всесоюзні комсомольські збори 
та Ленінський урок «Ми — пат- 
ріоти-інтернаціоналісти». Хоро
ші справи взяли старт від тих 
подій. Молоді хлібороби створи
ли п’ять комсомольсько-моло
діжних механізованих ланок, 
Учасники огляду ТТМ внесли ра

ціоналізаторські пропозиції з 
економічним ефектом в 600 кар
бованців на рік, вперше в райо
ні при райоб’єднанні «Сільгосп
техніка» почала працювати шко
ла молодих раціоналізаторів. 
Заслуговує на увагу робота ко
мітетів по інтернаціональному та 
військово-патріотичному вихо
ванню. В районі діє 18 клубів 
інтернаціональної дружби.

С. Вишницький — секретар 
завкому комсомолу заводу «Чер
вона зірка».

— Приєднуюсь до слів А. Ко- 
ротченка — фестиваль підніс 
активність юнаків і дівчат в ши
рокому розумінні. На цій хвилі 
завком комсомолу зорієнтувався 
одразу і взяв за мету удоскона
лити та поліпшити форми і ме
тоди трудового виховання моло
дих робітниісв. Зупинюсь на де
яких з них. Конкурси професій
ної майстерності на заводі стали 
традицією. А ось нове в органі
зації поєдинків майстерності, 
запроваджене вперше протя
гом року: на конкурсах рівно
правними учасниками стають 
учні базових профтехучилищ 
(вважаємо це вірним шляхом в 
прилученні майбутніх робітників 
до життя колективу підприєм
ства), всі переможці одержують

С. вишницькип.

пам'ятні фотографії та медалі. 
Прижились на заводі так звані 
вечори-звіти молодих червоно- 
зорівців. На них юнаки і дівчата 
доповідають старшому поколін
ню про свої трудові успіхи, ді
ляться планами і мріями на май
бутнє. Широкого розмаху набу
ває у нас і така форма трудово
го виховання, як змагання ком
сомольсько-молодіжних колек
тивів за право підписати трудові 
рапорти і особисто доставити їх 
в ЦК комсомолу України з наго
ди визначних дат. Зараз йде та
ке змагання до 100-річчя заводу. 
I неоціненну роль в трудовому 
вихованні відіграв той факт, що 
соціалістичне змагання в цьому 
році зробило крок далеко за 
межі нашого підприємства. Ком
сомольсько-молодіжні колекти
ви уклали договори на трудове 
суперництво з комсомольсько- 
молодіжними колективами заво
дів імені Ухтомськчго (місто 
Люберці), «Жовтневої револю
ції» (місто Одеса), «Білінсіль- 
маш» (Пензенська область).

Д. Кукса — секретар комсо
мольської організації шахти Вер- 
болозівська міста Олександрії

— Як учасники патріотичного 
руху «П’ятирічці — ударна пра
ця, майстерність і пошук моло
дих», ми у фестивальний рік тур
бувались про піднесення продук
тивності праці на шахті. Курс 
взяли на малу механізацію. В 
комсомольсько-молодіжній бри
гаді, де бригадиром І. Задорож- 
ний, групкомсоргом В. Квітка, 
вперше застосували пристрій для 
прогинання залізничних рейок. 
Темпи настилання підземних 
шляхів значно зросли після цьо
го. На допомогу молодим раціо
налізаторам створений і діє при 
техвідділі спеціальний пункт.

В, Мартовицька — групком- 
сорг МТФ № 2 колгоспу Імені 

Чапаева Добровеличківського 
району

— Підвищення продуктивності 
праці в перекладі на мову дів
чат нашого колективу — це ви
сокі надої молока, стопроцент
на здача його першим класом. 
Кожна з нас бореться за приз 
обласної газети «Молодий кому
нар» «Першій тритисячний Кі- 
ровоградщини». За підсумками 
на сьогоднішній день дві дояр
ки йдуть на рівні чотиритисячних 
надоїв.

О. Рожкован — перший секре
тар Бобринецького РК ЛКСМУ.

О. РОЖКОВ Дії.

— На нашій хліборобській 
Бобринеччині найвідповідальні
шим етапом фестивального мар
шу стала боротьба за врожай 
цього року. Це вирішило пози
ції райкому та первинних ком
сомольських організацій — по
вести дійове соціалістичне зма
гання серед всіх улолодих меха
нізаторів. Хліб вирощено дорід
ний — з гордістю доповідаємо 
Всесоюзному фестивалю. За на
ми — зібрати його вчасно і без 
втрат, як кличуть комбайнери 
Української PCP у своєму листі. 
Ми вже створили оперативний 
жнивний штаб при райкомі, такі 
штаби є в усіх колгоспних ком
сомольських організаціях. За по
передніми даними збиратимуть 
хліб 13 комсомольсько-молодіж
них екіпажів. Для них розробле
ні умови соціалістичного зма
гання, встановлені стимули за
охочення.

A. Крячун — секретар комсо
мольської організації цеху екс
плуатації Знам’янського локомо
тивного депо

— Найбільший результат, яко
го ми добилися під час фести
валю, — бажання кожного мо
лодого робітника працювати 
сьогодні краще, ніж учора. Ло
гічно, що всі комсомольсько-мо
лодіжні колективи депо до Дня 
радянської молоді закінчать свої 
піврічні плани.

B. Матвієнко — секретар ком
сомольської організації облас
ного тресту громадського хар
чування

— Згоден з А. Крячуном. Ко
жен пункт програми фестивалю 
кличе молодь не заспокоюва
тись досягнутим. У нас це вили
лось у змагання за підвищення 
кваліфікації. Лише в другому 
кварталі десять процентів ком
сомольців підвищили свій ви
робничий розряд.

...Останній учасник круглого 
стола поділився своїми думками, 
та не останнє слово прозвучало 
про діла і справи молоді Кіро- 
воградщини на фестивальному 
марші. Невичерпна програма 
фестивалю — тісний для його 
підсумків регламент кількох го
дин. Незабаром в області почну
ться відкриті комсомольські 
збори, на яких юнаки і дівчата 
підіб'ють підсумки роботи за 
перше півріччя. Вони стануть 
заключною подією фестивалю. 
З їх трибуни комсомольці і мо
лодь продовжать розмову про 
виконання рішень VIII пленуму 
ЦК ВЛКСМ, про здобутки ідей
но-політичного виховання, ху
дожню творчість молодих та
лантів, про участь у Всесоюзних 
спортивних іграх. На зборах ко
жен юнак і дівчина доповість 
про підсумки чергового етапу 
Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життя!», 
який буде підбито по резуль
татах Всесоюзного фестивалю 
радянської молоді.

ТАБІР ЗВЕТЬСЯ
„ГАЙДАРІВЕЦЬ“

ГТІОНЕРСЬКИЙ табір у селі
Олександрівці Долинсь- 

кого району назвали «Гай- 
дарівець». Михайло Родин- 
ченко/ начальник табору, 
разом з піонервожатими, 
вихователями, фізруком, 

» масовиком прагне, щоб ви
хованці були у всьому схо
жими на тимурівців.

Що значить бути схожими 
на героїв Гайдара? Це, най- 
г.ерш, шанувати пам'ять про 
тих, хто у жорстоких боях 
віддав своє життя за Вітчиз
ну.

Живуть у селі ветерани 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, живе у се
лі й перший голова колгос
пу Жила Кирило Григоро
вич, їм — допомога й ша
на тимуріеців. А біля па
м’ятника загиблим воїнам 
щодня пломеніють квіти.

Про незабутні битви за 
владу Рад, про буремні ро
ки колективізації, про бо
ротьбу за нове життя і пра
цю на ланах, захоплююче 
розповідають ветерани 
хлопчикам і дівчаткам уве
чері біля піонерського вог
нища...

А щоб діти росли дужи
ми, хоробрими, сміливими, 
в таборі відбуваються фіз
культурні змагання, прове
дено військову гру «Зірни
ця». Гайдарівці Олександ
рівни дружать із книгою і 
найперш — з героями тво-

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ:

«Маю мрію стати перукарем, робити людей кра
сивими, нести їм хороший настрій, пише нам Люда 
Шовенко, випускниця з міста Помічної. — Але не 

знаю, який учбовий заклад готує таких фахівців». 
Шановна людо, Кіровоградське технічне учи

лище № 4 готує перукарів широкого профілю. 
Приймаються особи з середньою освітою.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ:

«Я живу в селі Капітанці, а навчаюся в селищі 
Побужжі. Зараз, під час канікул, кожен учень хо
че придбати підручники, щоб до нового учбового 
року бути повністю підготовленим. Тому щодня за 
підручниками доводиться ходити до селища (п’ять 
кілометрів туди і п’ять назад). Проте, справа в то
му, що книги бувають зрідка. Часто доводиться 
йти додому без підручників. Буває й так, що під
ручники привезуть, а поки ми про це дізнаємося й 
дійдемо, а їх вже й немає.

Дорога редакція! Допоможи придбати підруч
ники!

Роза НЕЧИТАЙЛО, 
учениця 8 класу».

Цього листа адресуємо Голованізському район
ному відділу народної освіти і просимо посприяти 
у забезпеченні учнів села Капітанки шкільними під
ручниками.

а

Піонерське літо

рів улюбленого письменни
ка.

Щодня проводиться опе
рація «Зелена сумка». Нав
коло ж так багато різнома
нітних дерев, квітів, трав. 
Вони, наші неоціненні дру
зі, повертають хворим силу 
й здоров'я. Не тільки цвіт 
красуні-липи, а й гіркий по
лин, і корінь аіру, і пахуча 
ромашка. Збирають їх дів
чатка й хлопчики у кошики, 
в’ялять, сушать, щоб потім 
здати в аптеки.

Гайдарівці повинні знати й 
свій край. Цікаве — поруч. Вмій 
його побачити і воно заполо
нить серце навіки. Дендропаок 
«Веселі Боковеньки», річка Бо- 
ковенька, ставки, ліси, сусідив 
село Братолюбівка, Долинська, 
де працював великий друг діт
вори Антон Семенович Макарен- 
ко, селище Молодіжне, де висо
чить велетень — цукровий за
вод! А хіба не захоплює екс
курсія в поле, де ось-ось загу
дуть комбайни. Та й самі діти 
закохані у пращо. Пролунав 
сигнал — і вже у полі трудовий 
десант. Вмілі, працьовиті руки 
(з'являються там, де соняшни
кам, кукурудзі, городині загро
жують свиріпа, лобода.

І ніхто не скаржиться на 
апетит!

Табір зветься «Гайдарі- 
вець». Юні олександрівці у 
всьому схожі на гайдарівсь- 
ких героїв: шанують стар
ших, дружать з книгою, 
люблять сонце, вітер і воду, 
квіти і дерева, і самі наби
раються сил. м. стоян.

с. Олександрівна. 
Долинський район.

а в а
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КОЖЕН комсомолець 
школи має скласти 

^екзамен з фізичної та 
•технічної під- 

_______ і програмою 
комплексу ГПО — таке 
рішення ми прийняли на 
своїх зборах ще торік. 
В колективі фізкультури 
«Олімпія» одразу вирі
шувалися організаційні 
питання, учнів згуртову
вали в окремі групи, 
тренування почались в 
класах, спортивних сек
ціях. За традицією нор
мативи комплексу скла
дали фізорги, чемпіони

- ^ійськово-т< 
Готовки за

V РЕСПУБЛІКАНСЬКІ
СІЛЬСЬКІ СПОРТИВНІ ІГРИ

СКЛАЛАСЬ
ТРАДИЦІЯ
школи. Нам допомогли 
курсанти льотно-штур
манського училища. На 
їхньому стадіоні переві
ряли свою готозність до 
складання екзамену, ео
ни були першими наши

ми порадниками, коли 
ррюводили спаотакіаду.

•Результати майбутніх 
значківців радували і 
вчителів фізкультури і 
всіх активістів школи. 
Наприклад, Сергій Ма
каров подолав стомет
рівку за 11,7 секунди. 
Андрій Євтухов мав най
кращий результат в 
стрибках у довжину — 
5 м. ЗО см., Володимир 
Андрієнко в стрибках у 
висоту мав результат на 
рівні рекорду області 
серед юнаків 
85 см.

Своїх старших товари
шів намагаються наслі
дувати і учні молодших 
класів. Наприклад, шес
тикласниця Наташа Кон- 
дрова на міських зма-

1 м.

СП9Р.|.К9МІТЕТ УРСР, секретаріат ЦЦ ЛКСМУ, 
колеги Міністерств сільського господарства УРСР та 
Міністерства радгоспів спільно з центральною радою 
«Колоса», правлінням Укоопспілки та відповідними 
профспілковими організаціями прийняли постанову 
щодо проведення 1973—74 років V республіканських 
сільських спортивних ігор.

м.а!2ть стати важливим етапом підготовки до 
VI літньої Спартакіади народів СРСР та її Всесоюз
них сільських спортивних ігор і проводяться з метою 
дальшого поліпшення масової фізкультурно-оздоров
чої і спортивної роботи в колективах фізкультури на 
основі Всесоюзного фізкультурного комплексу ГПО.

Спортивні ігри в колективах фізкультури відбува
тимуться протягом 1973—74 років. Районні зональні 
та фінальні змагання серед команд колективів фіз
культури — до 1 червня 1974 року і ігри областей —■ 
до 1 липня 1974 року.

Фінальні змагання республіканських ігор між збір
ними командами рад ДСТ «Колос» вирішено провести 
5—20 липня 1974 року з п’яти обов’язкових видів 
спорту: боротьби вільної і класичної, велоспорту, лег
кої атлетики, важкої атлетики і п’яти — за вибором 
(залік по трьох): боротьби самбо, волейбола (чолові
ки і жінки), ручного м’яча (чоловіки і жінки), стріль
би кульової та кінного спорту.

Переможцям присвоюються звання чемпіонів ігор, 
вони нагороджуються медалями, дипломами та цінни
ми подарунками.

У складах команд облрад до змагань допускаються 
тільки спортсмени — члени «Колоса», які виступа
ють за товариство не менше одного року.

Особи, демобілізовані з лав Радянської Армії, а та
кож ті, що закінчили навчальні заклади і мають при
значення на роботу в ці області, допускаються до 
змагань незалежно від часу їхньої роботи та прожи
вання, а також‘стажу виступів за дану обласну раду 
товариства. Учні сільських шкіл допускаються до 
участі згідно з правилами змагань з даного виду 
сворту. Сумісництво учасників у двох видах програ
ми ігор не дозволяється.

Для загального керівництва підготовкою і прове
денням фінальних змагань V республіканських сіль
ських спортивних ігор створено оргкомітет на чолі із 
заступником міністра сільського господарства УРСР 
М. ЛІ. Козирєвим.

У Полтаві завершився 
чемпіонат Збройних Сил з 
мотокросу. Змагання від
крили юніори в класі ма
шин 175 кубічних 
метрів. Молодий 
ський армієць
Онопрієнко впевнено до
вів свою перевагу. Одно
клубники Миколи відомі 
гонщики вихованець тре-

Є. РИБАЛЬЧЕНКО
ЧЕМПІОН ЗБРОЙНИХ СИЛ

санти- 
київ- 

Микола

нера Кіровоградського ав
томотоклубу ДТСААФ Ле
оніда Чорного наш земляк 
Євген Рибальченко та 
Леонід Шинкаренко та
кож здобули почесне 
звання чемпіонів. Ще одну 
золоту медаль своєму ко-

лективові принесли Євген 
Нечипоренко та Сергій 
Фелинков. Це дозволило 
збірній Червонопрапорно- 
го Київського військового 
округу здобути загально
командну перемогу.

В залік 
міської 
спартакіади

Близько 200 юнаків і дівчат Кіровограда взяли 
участь у легкоатлетичних змаганнях, що входять до 
заліку VIII спартакіади міста. На цей раз майстер’ 
вістю мірялися представники колективів фізкульту
ри III—IV груп. Найбільшу кількість Очок набрали 
спортсмени швейної фабрики, на другому місці — 
команда заводу радіовиробів, на третьому — легко
атлети ремзаводу «Укрсільгосптехніки». В четвертій 
групі турнірну таблицю очолили спортсмени шпа
гатно-вірьовочної фабрики.

До останнього дня навчального року учні Кіровоградського профтехучилища № -1 
продовжували тренування, аби відмінно скласти екзамен з фізичної та військово-
технічної підготовки,

Фото А. ПЕЧЕНІОКА.
ганнях перемогла на ди- 
станції 250 метрів, була 
другою в стрибках у дов
жину. Відмінно виступи
ла під час шкільної спар
такіади Олена Покідова, 
стрибнувши в довжину 
4 м 80 см.

В останні дні навчали- 
р»юго року знову був 

піднятий прапор спар
такіади. Іще Слизько 500 
учнів виконали нормати
ви комплексу ГПО. Бу
ло відзначено плідну 
діяльність 328 спортсме- 
нів-розрядників шко
ли.

мтгі-в кжга д®

Нині учбово-трену
вальний процес про

довжується. Наші спорт
смени у вільний час 
йдуть на міські спортив
ні майданчики, на ста
діони спортклубу «Авіа
тор», беруть участь в 
обласних змаганнях з 
багатоборства за про
грамою ГПО. В День ра
дянської молоді знову 
кращі спортсмени шко
ли разом з іншими фіз
культурниками міста

Зустрівшись з своїми вихо
ванцями, ми вирішили одразу 
— кожен день в піонерському 
таборі має бути насичений як- 
найцікавішими подіями. Діти 
повинні добре відпочити, за
гартувати себе, набр.ттися сил. 
Спортивно-масова програма в 
нас одна з першочергових. Ще 
до початку першої зміни ми 
обладнали стадіон, волейболь
ні, баскетбольні майданчики, 
встановили тенісні корти, по
новили легкоатлетичні секто
ри.

Ранок починається з інтен
сивних гімнастичних вправ. Ке

продемонструють свою 
майстерність, свою силу 
і готовність до нових ви
пробувань.

Т. ГУЛЯЄВА, 
учениця СШ 27. 

м. Кіровоград.

Т) СТІНАХ мадрідського Пала- 
цу спорту і в неділю звучав 

Гімн Радянського Союзу. В цей 
день звання чемпіона Європи 
серед штангістів першої важ
кої ваги завоював ленінградець 
Павло Первушин, який обновив 
світові рекорди, що належали 
йому, в ривку — 177,5 кг і по
штовху — 223,5 кг. В підсумку 
найвище Світове досягнення в 
сумі двоборства — 400 кг.

Уже в другому підході Пер
вушин впевнено штовхнув 222,5 

рівник фізичного виховання, 
медичні працівники слідкують 
за кожним піонером. Для ок
ремих школярів розроблено 
індивідуальні комплекси вправ 
з елементами корегуючої гім
настики.

Повертаються діти з турист
ського походу чи з прогулянки 
в гай. Короткий перепочинок, 
і оже старша піонервожата Те
тяна Дубіна запрошує їх на 
чвеселі старти». Відбувається 
зустріч з воїнами-ветерана- 
ми, а після на стадіон виходять 
юні футболісти.

Плануємо також провести 
свою малу спартакіаду, під час

І ЗНОКУ-
кг, перевищив на 7,5 кг вище 
світове досягнення в двобор- 
стві. Потім у додатковому, чет
вертому підході він попросив 
збільшити вагу штанги ще на 
кілограм. Коли він взяв І цю 
вагу, й залі пролунав грім оп
лесків, вигуки «молодець», 
«браво».

«Таких зірок важкої атлетик» як 
Первушин, РІгерт і Рижснков мад- 

якої школярі складатимуть 
нормативи комплексу ГПО. На 
черзі — «День здоров’я», свя
то Нептуна. Знову покажуть 
свою майстерність гімнасти, 
плавці. Хочемо запросити до 
себе в табір провідних спорт
сменів міста, проведемо спор
тивну вікторину. Поведемо піо
нерів на стадіон спортклубу 
«Зірка», на водну станцію. Во
ни будуть присутніми під час 
масових сгортивних поєдинків. 
І це теж буде одним з напрям
ків по пропаганді фізкультури 
і спорту серед школярів.

-Г. УСТИМЧУК, 
начальник піонерського 
табору «Юність».

м. Кіровоград.

„золото«
рідні, мабуть, побачать тепер не 
скоро, — відзначає спортивний ог
лядач газети «Лрріба». — Для нас 
їх виступ був дійсно святом, іспан
ським майстрам важкої атлетики 
дуже е чому у них повчитись».

Срібний призер Хельмут 
Лош із НДР набрав 362,5 кг, на 
третьому місці — Дітер Вес
тал (ФРН) — 355 кг.

ТАРС.

НА КУБОК 
«ЮНІСТЬ»

Кілька днів на світловодському стадіоні 
<<Авангард» виборювали першість в V зоні 
розиграшу кубка ЦК ЛКСМУ «Юність» фут
болісти міста Києва, Кіровоградської, Ки
ївської та Чернігівської областей. Змаган
ня проходили за круговою системою і ста
вили собі за мету виявлення молодих, здіб
них футболістів 1957—1958 років народ
ження та подальше удосконалення їх 
спортивної майстерності.

Вже з першого туру лідерство захопили 
кияни. Вони нанесли поразку з рахунком 
4 :0 юним футболістам з Чернігова, а по
тім ще міцніше закріпилися, розгромивши 
(8 : 0) своїх суперників з Київської області.

Збірна Кіровоградської області еиграла 
зустріч у футболістів ДЮСШ м. Яготина 
Київської області, внічию зіграла з коман
дою «Юність» м. Чернігова, але програла 
команді Києва (0:1). Маючи однакову кіль
кість очок з чернігівцями, юні кіровоград- 
ці змушені були поступитися останнім, ма
ючи гірше співвідношення пропущених і 
забитих голів. Отже — третє місце.

Таким чином, до фіналу розиграшу куб
ка ЦК ЛКСМУ з футбола потрапили гравці 
Києва, чернігівці та кіровоградці.

На урочистому закритті турніру перший 
секретар Світловодського МК ЛКСМУ Вік
тор Петраков вручив грамоти переможцям

І. КАРАНТ, 
наш громадський кореспондент.

м. Світловодськ.

ФУТБОЛ

ТРИ М’ЯЧІ В ЗАПАСІ І
Згадаємо як в Кіровограді «Зірка», 

приймаючи криворізький «Кривбас», 
вигравала з рахунком 2:0, а в кінцево
му результаті зазнала поразки — 2:3. 
Приблизно таке сталося і в Сєвєродо
нецьку 19 червня. Напад кіровоградців 
зробив усе для того, щоб добитися пе
ремоги. Вже до перерви гості вели з 
рахунком 2:0. Голи забили Віктор Ка
шей та Олександр Котов. А коли роз
почався другий тайм, Олексій Кяіімзн 
провів третій м'яч у ворота донеччан.

Рідко трапляється, щоб в такій си
туації розгромлена команда все ж ви-

... ПОРАЗКА
йшла переможцем. А тут трапилрея. 
Спочатку господарі поля чітко реалізу
вали одинадцятиметровий удар, потім 
помилка центрального захисника «Зір
ки» Михайла Порошина дозволила їм 
скоротити розрив. А за десять хвилин 
до фінального свистка «Хімік» зрівняв 
рахунок — 3:3.

Довелося запобігти до серії пеналь
ті. Володимир Сак, Віктор Кащей та 
Анатолій Хропов пробили точно. А ось 
Олег Бондаренко влучив у штангу, а 
м’яч, пробитий Олександром Денне- 
гою, парирував воротар. Футболісти 

«Хіміка» реалізували чотири одинадця- 
тиметрових удари і, таким чином, ви
грали з загальним рахунком 7:6.

Отже, кіровоградську «Зірку» знов 
підводить захист. Його нечітка гра зво
дить нанівець всі зусилля лінії атаки, 
яка відзначається агресивністю і остан
нім часом непоганою результативністю. 
Знову втрата очок на чужих покях, яка 
погіршує турнірне становище команди.

Слід чекати, що наставники команди 
заслужений тренер УРСР В. С. Жйліп, 
майстри спорту Б. М. Петров і Ю. І. 
Горожанкін вживуть заходів до зміц
нення захисту. Адже з семи наступних 
матчів «Зірка» шість проводить па чу
жих полях, де вигравати, безумовно, 
важче, ніж вдома.

М. САВЧЕНКО.

ПЕРЕМОЖЦІ ВІДОМІ
У Кіровограді закінчились поєдинки юних 

футболістів на приз клубу «Шкіряний 
м’яч». В змаганнях взяли участь дев'ять 
команд. А право участі в фіналі вибороли 
юні футболісти команд «Дружба» (ЖЕК 
№ 1) та «Юність» (ЖЕК № 7) Основний 
час матчу не виявив переможців.^ І тільки 
серія ударів з одипадцятиметрової відстані 
дозволила «Дружбі» вийти вперед. Третій 
призер змагань — футболісти «Чайки» (ЖЕК

Р. КРЕНДЕЛЬ,
інструктор міськжнтлоуправління.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ПЕРША ПРОГРАМА, 9.35 -
Новини. (М). 9,45 — Кольо
рове телебачення. «Дпктарі». 
Телевізій ний багатосерійний 
художній фільм. (США). 11 
серія. «Зустріч у лісі». (М).
10.30 — Для школярів. «Клуб 
«Самбо-73». (М). 11.00 — Ін
формаційна програма. До ві
зиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. 
(М). 12.00 — Концерт ансамб
лю скрипалів Палацу культу
ри заводу «ВЕФ». (Рига). 
12.25 — «Людина та П спра
ва». (Мінськ). 15.45 — «Росій
ська мова». (М). 16.30 — 

«Об ективт. Передача для фо- 
толюбителіо. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Виставка Буратіно». (ЛІ).
17.30 — «У світі винаходів». 
(М). 18.09 — «Хроніка тижня». 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.15 — 
До 75-річчя з дни народження 
Олени Журливої. (Кірово
град). 18.30 — «Подвиг». Те
левізійний альманах. (М). 
19.00 — Концерт, присвячений 
100-рІччю з дня народження 
великої російської співачки 
А. В. Нежданової. (М). 20.30
— Програма «Час». (ЛІ). До
візиту тов. Л. і, Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. 
(М). 21.30 — Продовження
трансляції концерту. (М). 22.30 
—• На міжнародному шахово
му турнірі. (Ленінград). 22.45
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
інформаційна програма. До 
візиту тов. Л. І. Брежнева у 
Сполучені Штати Америки. 
(М). 14.20 — О. Махвач. «Гав- 

рнші Брестської фортеці», 
(Львів). 15.45 — Для дітей. 
«Іскорка». (Донецьк). 16.15 — 
Концерт. (Сімферополь). 16.40
— «Твоя земля, ровеснику*.
(Дніпропетровськ). 17.10 —
«Шайбу, шайбу». Мульт
фільм. (К). 17.30 — «Вечори в 
робітничих сім'ях», (Одеса). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Поезія». Вірші Лариси Ва
сильєвої. (М). 18.30 - Для ді
тей. «Сонечко». (К). 19.00 — 
інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.40 — Концерт ан
самблю пісні і танто Прикар
патського військового округу. 
(Львів). 20.15 — «На добраніч, 
Діти І» (К). 20.30 — Програма 
«Час» (М). До візиту тов. 
Л. 1. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. (ЛІ). 21.30 — 
«Секретар парткому». Худож
ній фільм. 1 серія. (К). 22.40 
•— інформаційний огляд. «На 
ланах республіки», (К). 22.45
— Вечірні новини. (К).

СУБОТА, 23 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про-

грама передач. (ЛІ). 9.05 — 
Колкоропе телебачення. (ЛІ). 
Гімнастика для исіх. (ЛІ). 9.20 
— Новини. (М). 9.39 —• Кольо- 
ропе телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (США). 12 
серія. «Останнє полювання 
Дактарі». (Лі). 10.10 — «Шах
та «Піинічна». Передача тре
тя. Веде письменник А. При
ставній. (М). 10.40 — Д. Каба- 
лепськнй. Концерт для скрип
ки. з оркестром. (М). 11.00 — 
Інформаційна програма. До 
візиту тов. Л. і. Брежнева у 
Сполучені Штати Америки. 
(К). 12.00 — Інтербачення.
Грає концертно-естрадний ор
кестр українського телебачен
ня І радіо. (Передача з Киє
ва). 12.30 — «Здоров’я». Нау- 
цово-поиулпрпа програма. (ЛІ). 
13.00 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільм. (М). 13.30 —• 
«Актуальні проблеми пауки І 
культури». (М). 14.00 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 14.30 — «Літе

ратурні зустрічі». О. Упіт.
(М). 15.30 — «Сільські жни
ва». (М). 15.40 — «У світі зву
ків». Фільм-концсрт за участю 
лауреата Міжнародного кон
курсу музнкаитів-виконапців 
їм. И. І. Чайковського Вана 
Клібсрна. (М). 16.30 — «Доку
ментальний екран». Веде пе
редачу поет I’. Рождественсь- 
кий. (ЛІ). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «Едуардо де ФІ- 
ліппо — «Моя сім'я», Спек
такль Центрального театру 
Радянської Армії. (М). 20.30— 
— Програма «Час». До візиту 
тов. Л. І. Брежнєва у Сполу
чені Штати Америки. (М).
21.30 — «Молоді голоси». Кон
церт переможців конкурсу. 
(ЛІ). 23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Інформаційна програма. До 
візиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. 

(М). 12.60 — Програма пере
дач. (К). 12.05 — «Шляхами 
бойової слави», (Ворошилов? 
град). 12.35 — «Студенти, сту
денти». Прем’єра є тулії 
телефільм». (К). 14.00 — 
родннй телсунівсрситет: фа
культет здоров’я. (К). 14.30 ~л 
«Дивак з 5 «Б». Художнії) 
фільм. (К). 16.00 — «Мнстсц-* 
тво — народу». (Донецьк), 
18.00 — Чемпіонат СРСР в 
стрибків у воду. (К). 19.15 -з 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «Заспівайтб 
мам пісні свої». ФІльм-коц* 
дерт. (К). 20.15 — «На добра
ніч, діти!». (К). 20.30 — Про
грама «Час». До візиту тов, 
Л. І. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. (М). 21.30 -» 
«Секретар парткому». Худож
ній фільм. II серія. (К). 22.40
— Інформаційний огляд «На 
ланах республіки». (К). 22.45
— Вечірні новини. (К).
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ВЧИТИСЯ?
Олександрійський
радгосп-технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1973—1974 навчальний рік

На стаціонарний відділ з спеціальностей «Зоотех
нія» та «Ветеринарія».

На заочний відділ з спеціальності «Зоотехнія».
Технінум готує зоотехніків та ветеринарних фельд

шерів для роботи в колгоспах, радгоспах, племза
водах, племгосподарствах, державних станціях по 
племінній справі, станціях штучного осіменіння, стан
ціях по боротьбі з хворобами сільськогосподарських 
тварин та ін.

Крім основної кваліфікації, кожному випускникові 
стаціонарного і заочного відділень присвоюються 
додаткові кваліфікації шофера, техніка по штучному 
осіменінню с-г тварин, механізатора тваринниць
ких ферм.

На 1-й курс стаціонарного і заочного відділень 
приймаються особи, що мають освіту за 7, 8, 9 класів.

На 2-й курс стаціонарного зоотехнічного відділен
ня приймаються особи, що мають середню освіту.

На 2-й курс стаціонарного відділення зоотехніків- 
організаторів приймаються особи, що мають серед
ню освіту за направленням колгоспів і радгоспів.

На 3-й курс заочного зоотехнічного відділення 
приймаються особи, що мають атестат зрілості.

Строк навчання: на стаціонарному відділенні 3 ро
ни 6 місяців на базі неповної середньої школи та 
2 роки 6 місяців на базі середньої школи. На заоч
ному відділі 4 роки 6 місяців на базі неповної серед
ньої школи та 2 роки 6 ліісяців на базі середньої 
школи.

Заяви приймаються на стаціонар: на базі неповної 
середньої школи з 1-го червня по 1 серпня, на базі 
середньої школи з 1 червня по 15 серпня, на заоч
ний відділ — з 1 червня по 1 грудня 1973 року.

До заяви слід додати такі документи; свідоцтво 
(атестат) в оригіналі чи свідоцтво про перехід у 10— 
11 класи середньої школи, 3 фотокартки (3X4), ви
тяг з трудової книжки, а колгоспників — витяг з кол
госпної книжки, довідку про стан здоров'я (форма 
№ 286).

Вступні екзамени; на стаціонарному відділі — з 1 
по 20 серпня 1973 року.

На заочному відділі — з 31 серпня по 20 грудня
1973 року. З таких предметів; на перший курс з ук
раїнської або російської мови (диктант), з математи
ки (усно). На третій курс заочно з української або 
російської мови і літератури (твір), з хімії (усно).

На екзамени слід прибути за викликом технікуму.
Початок навчання на стаціонарному відділі з 1-го 

Еересня 1973 р., на заочному відділі — з 2 січня
1974 року.

Учні стаціонарного відділення забезпечуються сти
пендією та гуртожитком на загальних підставах.

При технікумі працює їдальня.
Для підготовки до вступних екзаменів організова

но платні підготовчі курси.
Курси працюють з 15 липня 1973 року.

Заяви надсилати «в адресу: м. Олександрія, аул. 
Діброви, 85. Радгосп-технікум.

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 18
м. КОМСОМОЛЬСЬКА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Зі строком навчання два роки з таких спеціаль

ностей:
муляр-монтажпнк, столяр-тсслпр, штукатур-лнцю- 

вальник-плитковнк, арматурник електрозварник, шту
катур-маляр, арматурннк-бетонник, електрогазозвар
ник, слюсар-сантехиік.

Зі строком навчання один рік з таких спеціаль
ностей:

муляр, тесляр, штукатур, продавець продуктових 
товарів.

На навчання без вступних екзаменів приймаються 
юнаки віком 15—17 років, дівчата до 20 років, з осві
тою 8—10 класів і звільнені в запас із лав Радян
ської Армії.

В училищі є можливість одночасно одержати спе
ціальність і середню освіту, при вступі на навчання 
строком на 3 роки з спеціальностей: маляр, арматур- 
ник-електрозварннк, лнцювальннк-плитковнк, тесляр 
(будівельник), електрогазозварник.

На спеціальність продавців продуктових товарів 
приймається молодь з освітою 10 класів, віком не мо
лодша 17 років, стипендія в період навчання ЗО крб. 
иа місяць.

Зараховані до училища учні забезпечуються без
коштовно упорядкованим гуртожитком, парадним і 
робочим обмундируванням, 3-разовим харчуванням.

Час навчання зараховується в загальний трудовий 
стаж. Під час виробничої практики учням виплачує

ться 33 проценти від загальної суми заробітку.

Після закінчення училища учням надасться опла
чувана відпустка за рахунок підприємства, згідно за
коноположення. Учні, що закінчили училище з відзна
кою, можуть продовжувати навчання в спеціальних 
середніх і вищих учбових закладах, без стажу робо
ти після закінчення училища. Училище розташоване 
п,упорядкованому комплексі, який має навчальні май
стерні, спортивний і актовий залп, спортивне літне 
містечко. В училищі працюють гуртки художньої са
модіяльності, спортивні секції. Якщо маєте бажання 
брати участь у будівництві Дніпровського гірничо- 
збагачувального комбінату і міста Комсомольська, 
вам надається така можливість при вступі до нашо
го училища.

Для вступу слід подати такі документи: заяву на 
ім’я директора, автобіографію, свідоцтво про народ
ження або паспорт, документ'про закінчення 8—10 
класів, характеристику зі школи, довідку з місця про
живання (з зазначенням складу сім’ї), 5 фотокар
ток 3X4 см, медичну довідку (форма № 286).

Документи приймаються до 25 серпня 1973 року. 
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Проїзд від м. Кременчука до м. Комсомольська ав

тобусом або приміським поїздом.
Адреса: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. 

Стропа, 23. МПТУ № 18.

ДИРЕКЦІЯ.

мп- —

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК *

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості з таких спеціальностей:

апаратник варіння цукру — слюсар, центрифугаль- 
ник, сатураторник-штукатур-маляр, оператор фільт
рів — штукатур-маляр, випарювальник-муляр, брига
дир вапняно-випалювальної печі — муляр, набирач 
дифузійних ножів — електрогазозварник, оператор ди
фузії— електрогазозварник, електромонтер, слюсар 
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, 
набирач дифузійних ножів — токар по металу, опе
ратор дифузії — токар по металу, центрифугуваль- 
мик-столяр, апаратник варіння цукру — столяр.

Учні, які закінчать училище, будуть направлені на 
роботу на цукрові заводи.

Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років, що 
закінчили 8, 9 і 10 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом пт оцінках, які вказані в документах про 
освіту. До групи електрогазозварників та електро
монтерів приймають віком від 16 років.

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу
ванням, одягом, білизною, взуттям тощо, вони одер-

жують одну третину заробітку в період практики.
Гуртожитком в першу чергу забезпечують сиріт і 

дітей інвалідів Вітчизняної війни і праці.
Строк назчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
До заяви про вступ до училища із зазначенням 

обраної спеціальності вступники додають: свідоцтво 
про народження або паспорт, документ про освіту, 
характеристику зі школи або з місця роботи, довідку 
про стан здоров’я (форма № 285), довідку з місця 
проживання із зазначенням складу сім'ї, автобіогра
фію і шість фотокарток (3X4 см)/

Заяви приймаються до 10 серпня.
Всі вступники проходять співбесіду з членами 

приймальної комісії. На співбесіди з’являтися в етро
ли, зазначені у виклику або вказані особисто при 
подачі документів.

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомнргс- 

родський район, с. Капітанівка.
ДИРЕКЦІЯ.

ДИРЕКЦІЯ,

Наша адреса і телефони
316850. ГСП„ Кіровоград-50, аул. 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-лагріотичного виховання та спорту — 2-46-87«

БК 00265. Івдевс 61197а

ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ 
оголошує набір учнів на 1973—1974 навчальний рік 
з таких спеціальностей:

підземна розробка рудних і нерудних родовищ; 
гірнича електромеханіка; 
будівництво гірничих підприємств; 
технічна експлуатація будівель; 
промислове і цивільне будівництво.
До технікуму приймаються юнаки на базі 8-ми І 

10-ти класів.
Вступні екзамени проводяться на загальних під

ставах. Всі учні забезпечуються упорядкованим гур
тожитком і стипендією.

Адреса технікуму: Запорізька область, м. Дніпро- 
рудний, гірничий технікум. ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
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ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1-10 КЛАСІВ
При вступі слід подати такі документи: заяву иа 

ім’я директора, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця роботи батьків, медичну довідку про 
стан здоров’я, довідку про еиідоточення, особову 
справу учня.

Навчання ведеться українською мовою, з іноземних 
мов вивчаються англійська та німецька. З нового на
вчального року вводиться в 9—10 класах виробниче 
навчання з спеціальності: для дівчат — машвнопне- 
стеиографія, для хлопців — автосправа.

При школі працюй філіал Олександрійської музичної 
школи.

Школа розташопана п < слиш! Пантаївка І має зручне за
лізничне та автобусне сполучення з усіма містами та райо
нами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 години, крім 
неділі.

За довідками звертатись в канцелярію школп-інтер- 
нату.

Адреса школи: м. Олександрія, сел. Пантаївка.
.  ДИРЕКЦІЯ.
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