
БЕРЛІН ГОТОВИЙ ДО ФЕСТИВАЛЮ
БЕРЛІН. (ТДРС). Готуючись прийняти’гостей із 140 

країн планети, столиця НДР з кожним днем стає есе 
поряднішою. На центральній площі Александерплац 
встановлено на 12-метровій металевій конструкції 
величезну емблему фестивалю — ромашку з п’ятьма 

Д пелюстками,
1,9 мільйона членів Спілки вільної німецької моло

ді підбивають зараз підсумок виконання своїх зобо- 
ю язань на честь фестивалю. Молодь Берліна та ін
ших міст республіки відпрацювала загалом 6 тисяч 
годин на фестивальних об'єктах столиці НДР. Близь
ко 3 мільйонів марок становить вклад молоді Берлі
на у фонд фестивалю.

Столиця НДР готова прийняти посланців молоді 
всього світу.

ПРОЛЕТАРІ

СЛАВУ БАТЬКІВ
Під таким девізом про

ходив третій, заключний 
день — VI Всесоюзного 
зльоту учасників походу 
комсомольців і молоді по 
місцях революційної, бо
йової і трудової слави ра
дянського народу.

В ньому брало участь 
понад 2500 юнаків і дівчат 
З усіх кінців країни. Моло
ді патріоти Країни Рад 
рапортували рідній Кому
ністичній партії, радянсь
кому урядові про свої ді
ла. ’

Учасники зльоту ви
їжджали иа рубежі оборо
ни Москви в роки Великої 
Вітчизняної війни, провели 
мітинги біля пам’ятників 
захисникам міста-героя. 
Посланці молоді союзних 
республік поклали квіти до

Мавзолею В. І. Леніна І 
могили Невідомого солда
та біля Кремлівської стіни. 
Юні патріоти несли трудо
ві вахти у колгоспах і рад
госпах Московської облас
ті, зустрілися з Героями Ра
дянського Союзу і Героя
ми Соціалістичної Прані. 
Найкращі з кращих були 
удостоєні високої честі 
представляти переможців 
походу иа урочистій мані
фестації комсомольців і 
молоді «Ми справі Леніна 
і партії вірні».

Всесоюзний зліт став 
рапортом молоді про звер
шені діла, • був закликом 
до всіх юнаків і дівчат 
ще, добиватися нових ус
піхів на благо любимої 
Батьківщини.

(Кор. ТАРС).
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В ЦК ЛКСМУ
РІК ЗАКІНЧИВСЯ УСПІШНО

Понад 850 тисяч молодих робіт
ників і. колгоспників нашої респуб
ліки продовжують навчатися у ве
чірніх школах. Всесоюзний огляд 
«Кожному молодому трудівникові 
— середню освіту» сприяє поліп
шенню роботи профспілкових, ком
сомольських організацій, органів 
народної освіти по загальноосвіт
ній підготовці працюючої молоді.

Нещодавно Українська Респуб
ліканська Рада профспілок, бюро

ЦК ЛКСМУ і колегія Міністерст
ва освіти УРСР підбили підсумки 
огляду за 1972 рік. Відзначено по
ліпшення успішності, чіткої орга
нізації проведення огляду у Воро- 
ишловградській, Донецькій, Івано- 
Франківській та Миколаївській об
ластях.

За активну участь і досягнуті 
успіхи в проведенні Всесоюзного 
огляду нагороджено ряд коленій- 
вів. Серед них Дипломом Укр-

профрэди, ЦК ЛКСМУ і Міністер
ства освіти УРСР нагороджено 
Кіровоградський ордеиа Трудово
го Червоного Прапора завод «Чер
вона зірка». Грамотами Міністер
ства освіти УРСР нагороджено 
директора Кіровоградської вечір
ньої школи № 9 С. Є. Набоку, вчи
тельку Кіровоградської вечірньої 
школи № 2 О. І. Антонову, вчи- | 
тельку Зпам’янськсі вечірньої 
школи № 2 Л. Ф. Бабичеву, та ін
ших.

ВОНИ
СЬОГОДИЕ
ПЕРШІ

Григорій Назаренко з 
колгоспу імені XX з’їзду 
І\Г1РС Бобрннецького ра
йону. Скосив 170 гекта
рів, намолотив 4600 цент- 
ие₽ів-

Віктор Кубраковз кол
госпу імені Леніна До- 
лннськоїо району. Скосив 
113 гектарів^- намолотив 
4307 центнерів.

Микола Поліщук з кол
госпу «Шляхом Леніна» 
Гайворонського району. 
Скосив 113 гектарів, на
молотив 4206 центнерів.

Ілля Семерик з колгос
пу імені XXI з’їзду 
КГІРС Знам’янського ра
йону. Скосив 120 гекта
рів, намолотив 3985 цент
нерів.

Микола Карась э кол
госпу «Рассвет» Бобрн
нецького району. Скосив 
112 гектарів, намолотив 
3680 центнерів.

Леонід Бузько з кол
госпу «Октябрь» Зпа- 
м’янського району. Ско
сив 111 гектарів, намоло
тив 3491 центнер.

' Crop Гаврилов з кол
госпу «Путь Октября» 
Онуфріївського району. 
Скосив 125 гектарів, на
молотив 3353 центнери.

Анатолій Сиволап з 
колгоспу імені Калініна 
Повгородківського райо
ну. Скосив 108 гектарів, 
намолотив 3372 центне
ри.

Микола Скорик з кол
госпу імені Кірова Онуф
ріївського району. Піді
брав валки з 235 гекта
рів, намолотив 2977 цент
нерів,

Микола Бойко з кол-
госпу імені Горького До- 
'линського району.Скосив 
21 гектар, намолотив 
2892 центнери.

Яків Чорномор з кол
госпу імені XX. з’їзду 
КПРС Онуфріївського 
району. Скосив 198 гек
тарів, намолотив 2782
центнери«

Хліб... У важких, иаіитих сопнем і.о- 
ло-.ках — могутня сила землі і невтом
на дбайливість хлібороба. Перед тим, 
як тугим струменем заб’ється в бунке
рі потік зерна, хочеться постояти в ти
ші липневого спскотвого стену, потри
мати в пахучих мастилом і залізом 
шорстких долонях теплі пшеничні ко
лоски, поєднати в серці думи свої І ду
ми стену.,.

У Володимира Тищенка — помічника 
комбайнера з колгоспу імені Крупської 
Кіровоградського району, жнива тре
тього. вирішального року п’ятирічки — 
найперші в житті. І тому така зливова- 
но-радіснп усмішка у молодого жнива
ря. Вона — від відчуття великої внут
рішньої щедрості, від щасливої сьогод
нішньої долі безмежного степу і хлібо
роба — нести пращо свою людям.

На фото: ВОЛОДИМИР ТИЩЕНКО. 
ФОТО А. ПЕЧЕНЮКА.

ПОПЕРЕДУ— ЕКІПАЖ ВОЛОДИМИРА ОБРЕВКА
Нещодавно бюро Олександрійського райкому комсомолу під

било підсумки соціалістичного змагання серед комсомольсько- 
молодіжних екіпажів комбайнів та молодих комбайнерів за 
першу п’ятиденну жнив.

Першим визнано екіпаж Володимира Обрсвка з колгоспу 
імені Калініна, який скосив хліба з 55 гектарів і намолотив 
1447 центнерів зерна. Екіпаж нагороджено перехідним Черво
ним прапором РК ЛКСМУ і грошовою премією.

Друге місце присуджене екіпажу молодого комбайнеру Вік
тора Бударного з цього ж колгоспу. Разом з напарником Ва
силем Воловенком він скосив пшеницю з площі 52 гектарів і 
намолотив 1399 центнерів хліба.

На третьому місці — екіпаж Василя Васильєва з колгоспу 
«Прапор комунізму».

Серед молодих комбайнерів кращим визнано Анатолія Люб- 
ченка з колгоспу «Прогрес». Анатолій намолотив 1660 центне
рів хліба, скосив пшеницю з 49 гектарів. Пому вручено пере
хідний Червоний вимпел райкому комсомолу. Переможців зма
гання нагороджено нагрудним знаком ЦК ВЛКСМ «Удар
ник-73».

НАТХНЕННА ПРАЦЯ — ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ. 1

ПОНАД ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
В комітети комсомолу 

продовжують надходити 
трудові рапорти про досяг
нення молодих трудівників 
району е першому кварталі 
року. Нещодавно такий ра
порт отримали е райкомі 
ЛКСМУ з иомсомольсько- 
ааолодіжното механізовано
го загону Новоукраїнського 
відділення «Сільгосптехні- 
каі> (начальник мехзагону 
І. В. Упиренкс).

Виробничий план шести 
місяців колектив виконає 
на 132 проценти. За цей час 
на 12110 кубометрів більше

запланованого проведено 
земляних робіт. Всі 33 чле
ни загону високих показни
ків добиваються при одно
часній економії різних мате
ріалів. В результаті — за
трати на один карбованець 
виконаних робіт знизилися 
на 0,5 процента. За підсум
ками першого півріччя мех
загін значно перевиконав 
свої соцзобое'гзання.

О. ДЕМЕНКОЗ, і 
зав. відділом комсо- 
мольськнх організацій І 
Новоукраїнського РК 
ЛКСМУ.

НАЙПРЕКРАСНІШЕ ПОЧУТТЯ
© НАШІ ДРУЗІ - НА ВСІЙ ПЛАНЕТІ

Засурмили сурми в дорогу. Шеренга про
щальної лінійки розсипалась. Але чорняві 
хлопчаки та дівчатка не поспішали сідати 
до автобусу. Обмінювались адресами з сво
їми новими друзями, дарували сувеніри І 
разом пригадували події чудових днів гос
тювання у олександрійських школярів.

Дні ці були напоєні радістю. Від перших 
Іскор піонерського вогнища, яке спалахнуло 
у гірницькому таборі піонерів «Чайка» до 
прощальних вальсів увечері біля табірних 
фонтанів.

По приїзді делегація болгарських школя
рів поклала квіти до підніжжя пам’ятника 
Леніну на центральній площі міста, відвіда
ла народний краєзнавчий музей, зустрілась 
з учасницею Великої Вітчизняної війни Ге
роєм Радянського Союзу Антопіиою Федо
рівною Худяковою.

День закінчився спільним концертом та 
сігортпвпимп змаганнями «Веселі старти».

На ранок толбухінськпх школярів чекала 
нова зустріч. В шахтарському селищі Ди-

мнтроБо вони прийшли до пам'ятника вож
деві болгарського народу і схвильовано 
сказали: «Здравсйте, другар, Дшнітров’». 
і покпалн величезні букети хвіїів,

І толбухіиські димитровці, і олександрій
ські піонери не забудуть цих щасливих днів, 
но забудуть вечора дружби, урочистої піо
нерської лінійки «У нас друзі на всій плане
ті», пам’ятатимуть численні знайомства. Ео
ни обмінялись десятками сувенірів, записали 
добру сопло адрес, але назавжди збережуть 
найголовніше почуття — дружби дітей різ
них народів, найпершу адресу — Радян
ський Союз;

М. ВІДЕНКО.
м. Олексапдрія.
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ТОБІ —
ЗНАННЯ 

)

ЕКОНОМІКИ
В планах розвитку народного господарства нашої країни гар

монійно зливаються інтереси держави, добробут народу і кожної 
людини. Багатство країни створюється працею. Добитися мак
симальних успіхів у праці з мінімальними затратами дозволя
ють економічні знання. Вони піднімають людину до розуміння 
суспільного значення своєї трудової діяльності, виробляють дер
жавний підхід до неї.

Діяльність кожної людини зв’язана з інтересами колективу, 
в якому він працює, І всього нашого суспільства в цілому. Як 
здійснюється на практиці в соціалістичному суспільстві єдність 
колективних і особистих інтересів, описано в книзі Є. Макарова 
«Рабочий и экономика предприятия» (М., «Машиностроение», 
1972). Автор наглядно показує, що запорука успіхів — в умінні 
вирішувати економічні завдання на кожному робочому місці в 
зп’язку з роботою цеху та заводу, всього народного господарст
ва країни. Для цього необхідна економічна освіта.

Уявлення про основні загальноекономічні поняття і економіку 
Підприємства можна одержати із книги А. Мойсеева і В. Куз
нецова «Популярная экономика». Книга для чтения. (М., Полит
издат, 1971). Книга розрахована на читача, який ще не вивчав 
економіку. Вона знайомить з вузловими питаннями економічного 
розвитку на сучасному етапі.

Книга допоможе краще зрозуміти завдання, поставлені XXIV 
з’їздом перед промисловими колективами і кожним робітником, 
визначити своє місце в їх рішенні.

Т. НЕДАШКІВСЬКА, 
бібліограф обласної наукової бібліотеки ім. Н. К. 
Крупської.

За хорошу 
оцінку
В гарячу жнивну пору в 

багатьох господарствах Но- 
воархапгсльського району 
на допомогу батькам і стар
шим сестрам і братам при
ходять школярі. Ось і цього 
року на току колгоспу «Чер
вона комуна» створено три 
учнівські бригади по очистці 
зерна. Тут задоволені юни
ми помічниками хліборобів. 
За перші дні жнив бригада, 
очолювана Володимиром 
Куцалюком, очистила 200 
центнерів зерна пшениці. 
Поруч бригада на чолі з 
Галиною Кравчук доброякіс
но очистили понад 80 цент
нерів ячменю. Наймолодші 
учасники жнив хочуть заво
ювати добру оцінку своєї 
роботи від старших товари
шів.

ПІОНЕРСЬКЕ ЛІТО

І ЗАВІТАЛИ
ШЕФИ

На околиці нашого міс
та, з усіх боків оточений 
прохолодою тінистого лі- 

; су, РОЗМІСТИВСЯ ПІОНЄр- 

ський табір імені Ю. О. 
Ґагаріна. Перед нами від
кривається чудова панора
ма невеличких будиночків, 
бесідок, майданчиків для 
ігор. Все це нагадує вели
кий пасажирський поїзд, 
що на кілька хвилин зупи
нився в лісовому шатрі.

А нещодавно в таборі 
було особливо гамірно, 

. радісно. До піонерів заві
тала агіткультбригада ва
гонного депо станції Зна
м’янки. На сцені клубу — 
концерт, а біля воріт піо
нерського містечка зупи
няються все нові й нові 
автобуси, легкові автома
шини: то провідати дітей, 
послухати їхні розповіді 
про веселий, різноманіт
ний відпочинок приїхали 
батьки, однокласники. Во
ни також з задоволенням 
дивляться виступи.

Ось на сцені ведучий 
концерту Іван Анишин, 
його жарти, гуморески до 
душі дітям. Вокальна діво
ча група в складі А. Чай
ки, І. Дерев’янко, Р. Буй- 
лук, Н. ШияновоТ кілька 
разів з’являється на сцені 
під вигуки «біс».

О. КОНДРАТЕНКО, 
робітник вагонного 
депо.

у. Знам’янка.

ДЕМОБІЛІЗУВАВСЯ комсомо
лець Василь Гержоваи з лав 

Радянської Армії весною цього ро
ку. І на третій день після повер
нення високий, стрункий, підтягну
тий з’явився у конторі колгоспу.

— Що скажеш, Василю, — спи
тав його секретар партійної орга
нізації Борис Петрович Синьоо
кий.

— Приємні картини бачив усю
ди. Будов багато. І в полі я був. 
Пшениця дуже хороша... Думаю, 
що, мабуть, знадобляться й мої 
руки.

Йому дали машину — самоскид. 
На четвертий день Василь присту
пив до роботи. Не виїжджав, а ви
літав у далекі й близькі рейси... 
За селом будується комплекс — 
тваринницьке містечко. Сюди Ва
силь привозив камінь, цеглу, пісок, 
цемент, дерево. Щоразу радів, бо 
бачив, як росли нові корпуси. Тут 
утримуватиметься 1200 корів, а 
обслуговуватиме їх 8 чоловік. Як 
полегшає праця тваринників, доя
рок!

Час минав швидко. Проїжджав 
хлопеиь дорогами, бачив біля них 
пшениці. Наливали вони щедро ко
лос. Раз якось зупинив ного Си
ньоокий і запитав:

— Як пращоється, Василю?
— Добре, Борисе Петровичу.

■ „к о Л о С - 7 3“
Тільки в мене є одне прохання. Хо
тів би і я потрудитись на жнивах!

— Врахуємо, Василю...
Призначили Василя возити зер

но з-під комбайнів на тік...
Три комбайнери — Григорій Мо

лодець, Павло Берневек, Іван Че- 
ЧуТ — вивечи свої червоні велетні 
в масив пшениці, що зараз за лісо-

ЩАСЛИВІ
РЕЙСИ

смугою, за станом тракторної 
бригади.

Загриміли мотори. Пішли самохідні у 
неозоре море. А ще через годину з 
глибинних бункерів у кузови автома
шин потекла бурхливим потоком бурш
тинова пшениця. Не можна й очей ві
дірвати від тієї захоплюючої картини. 
Та милуватись ніколи. Жнива не про
щають жодної згаяної хвилини. Стер
нею до дороги вирулює Василь само
скид І мчить, підіймаючи сірий сувій 
пилу, до ваг, до току. І так — рейс, за 
рейсом. І так — у добрій тривозі. І 
так — у турботі за машину, щоб бути 
їй завжди у дорозі. Але й у тому вирі

Василя у перший день не кидала дум
ка. Вона цікавила його, вона заполо
нила його. Скільки ж дає гектар? Ад
же тепер йде не лише хліб, йде звіт 
про виконання соціалістичних зобовя- 
зань.

В серці — пісня, а всі мовчазні. 
І комбайнери, і водії машини. Об
ліковець, зробивши підрахунки, 
назвав ту цифру. 40 центнерів да
ла пшениця з перших 7'"

40! І заясніли далі. Усміхнувся 
й Василь. З любов ю дививсь на 
своїх друзів, старших і молодих, 
що все зробили, щоб у третьому, 
вирішальному році дев’ятої п ятн- 
річки виповнити пшеницею комори 
доверху.

Гули комбайни, підбираючи вал
ки...

Є ж графік, є плани, є соціаліс
тичні зобов'язання. І є хліб! Вели
кий хліб. Комбайни не простою
ють, не мають права, не можуть 
простоювати. Від них до току 
мчать машини. На дорогах сувої 
пилу.

За перший день Василь зробив " 
кілька рейсів. А за другий — 18, 
потім двадцять. «Блискавки» роз
повідали скупими словами про 
працю комсомольця. І хіба він міг 
працювати інакше?

м. стоян.
Колгосп імені Куйбишев? 
Новомиргородського району.

гектарів.

У 
комунізму» 
кого району на жни
вах нині перед 
веде екіпаж № 4, де 
комбайнерами Григо
рій Каплун та Бог
дан Колінчак (фото 
зліва). Учні 
вої школи В. Корі'і- 
єнко та С. Чорний 
розвантажують зерно 
на колгоспному току 
(фото угорі).
ФОТО С. ’ФЕНЕНКА.

місцс-

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

„Рятуйте, 
бо вчадію"

Під аким заголовком 
у номері «Молодого ко
мунара» за 14 червня 
цього року було вміше
но фейлетон.

Як повідомив редакцію 
начальник контори зеле
ного госп одарегва 
М. Жерновников, факти 
наведені у фейлетоні, 
мали місце.

Для збереження зеле
них насаджень у парку 
імені 50-річчя Жовтня 
(дендропарк) ведеться 
догляд за газонами, квіт- 

м никами, деревами та ку
щами, тощо.

З метою попереджен
ня порушення порядку з 
боку деяких відпочиваю
чих створена спеціальна 
бригада, яка здійснює 
догляд тільки за дендро
парком.

Назустріч X фестивалю молоді і студентів

НА ЗГАДКУ 
СУВЕНІРИ

Берлін — столиця Німецької Демократичної Республіки, місто проведення X Все
світнього фестивалю, найбільш представницької зустрічі молоді планети, готовий до 
прийому гостей. Такт/ висновок зробила урядова комісія на чолі з Еріхом Хонекке* 
ром, яка здійснила перевірку готовності найважливіших фестивальних об’єктів.

Один із залів будинку Центральної ради 
Спілки вільної німецької молоді перетворе
но на виставочне приміщення. Тут експону
ються різні плакати, друковані матеріали 
для стінних газет, картини для прикраси 
житлових будинків, фестивальні сувеніри.

Значна частина залу зайнята трьома кар
тами Берліна з різноманітними географічни
ми позначками, що трохи нагадують геогра
фічну карту. Однак ця карта — не геогра
фічна. Вона дає вичерпні відомості про те, 
де і коли буде знаходитися та чи інша деле
гація, в якому районі квартируватимуть гос
ті майже з 140 країн світу, в якому районі 
міста відбуватимуться ті чи інші фестиваль
ні заходи. - ;

Еріх Хонеккер, та особи, що його супро
воджують, одержали вичерпну інформацію 
про програму фестивальних спортивних 
ігор, що включає близько 1500 заходів, не
залежно від багатьох двосторонніх зустрі-

чей. Так, лише делегація НДР матиме 143 
таких двосторонніх дружніх зустрічей. Од
нією з них буде спільне вшанування німець
кою н радянською молоддю загиблих в ро
ки Великої Вітчизняної війни радянських 
солдатів.

На фестивальному стадіоні комісію вітали мо
лоді будівельники — студенти та учні спортивних 
шкіл республіки. Це — дякуючи їм, стадіон пов
ністю реконструйовано. Одні закінчували останні 
оформлювали^ роботи, інші — забивали останньо
го цвяха у високі східці, до речі, споруджені за 
Ініціативою будівельників, що вели до фестиваль
ного факелу, урочисте запалення якого відбудеть
ся 28 липня.

У гуртожитку Університету імені Гум- 
больта комісію вже чекали, щоб показати 
житла, підготовлені для учасників фестива
лю. Кожна кімната оформлена новою шпале
рою. Про це подбали студенти, які жили в 
цих кімнатах. Бездоганно застелені ліжка 
з різнокольоровими покривалами, господарі 
запрошують пересвідчитися як леї ко й хоро
ше на них відпочиваєтьсял На кожному сто

лі лежать фестивальні сувеніри — подарун
ки студентів для їхніх іноземних друзів. 
Цінна ідея, подарувати кожному гостю "гур
тожитку факсіміле дисертації Карла Марк
са, знайшла високу похвалу Е. Хонеккера.

Дальший шлях приймальної комісії про
ліг до однієї з шкіл міста. Тут біля воріт їх 
зустрічали вчителі, члени Спілки вільної ні
мецької молоді, піонери з червоними гвоз
диками в руках. Всі заходять до приміщен
ня. У класах, де раніше стояли столи і пар
ти для навчання, підготовлені ліжка, шафи 
і невеличкі крісла, тобто, все, що найбільше 
сприяє створенню затишної, домашньої ат
мосфери.

Таке обладнання кімнат для відпочинку доро
гих гостей було позитивно схвалене прискіпливою 
комісією. Е. Хонеккер запитав блакитнооку вчи- 
іельку: «Чи закінчено вже підготовчі роботи?», 
«Так, над упорядкуванням жител длп учасників 
форуму добре потрудилися вчителі, члені! СВНМ. 
піонери, а також наші шефи — воїни військової 
частини».

На закінчення багатогодинного огляду Еріх Хо
неккер та товариші, що його супроводжують, по
бували в одній з шести спеціально збудованих 
для гостей їдалень. Вони оглянули кухню, під- 
сооні приміщення, обідні зали. Все підготовлено 
якнайкраще. Директор їдальні пропонує членам 
комісії покуштувати страви, що готуватимуться 
для гостей. Він запевнив також Е. Хонеккера, шо 
учасників фестивалю у їхній їдальні будуть об
слуговувати швидко, культурно, І. що найголовні
ше, — вибір страз на різпі смаки.

Приймальна комісія на чолі з Еріхом Хо
неккером констатувала, що огляд найваж
ливіших фестивальних об’єктів та пояснен
ня, які комісія одержала під час огляду, го
ворять про те, що до зустрічі делегатів X 
Всесвітнього фестивалю Берлін готовий.

«Юнге вельт». 
(НДР)Л1
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Колгосп жнивує. Наче жу- 
^^равлнні ключі, в різних кін- 
^Рдях степу тягнуться лан

цюжки комбайнів, і в повіт
рі висить медовий дух до
стиглого зерна. І нікому все 
це так жагуче не пахне, як 
Валентинові. Нікому, ма
буть, немає зараз такої ра
дості, як йому.

Оце вперше в житті він 
так близько з полем, з хлі
бами, які тугим і гарячим 
колоссям пахтять йому пря
мо в лице і дзвопять-дзво- 
нять важким янтарним зер
ном в розставлені долоні. 
Вітер несе той дзвін з гін -V 
гони, перетрушує з сухим 
хрускотом позолочених сте
бел, із колючим шерхотом 
високої стерні. Співає поле, 
повниться душа досі незна
ною радістю:

— Я жнивую!..
І рідне своє поле, і смак 

хліборобської праці Вален
тин знає з дитинства. Цс 
доходило до нього ще з ти
ми зачерствілими скибочка
ми хліба, які батько приво
зив щовечора «під зайця» у 
замасленій сумці, а потім І 
сам бігав за село, впрошу
вався до батька в кабіну, 
оповиту і димом, 1 курявою, 
і шелестом гінких та зеле
них стебел соняшників та 
кукурудзи. Як пішов до 
школи, то вже вчителі води
ли в поле, показували і квіт
ку, і колос, і розповідали 
про їх красу. В школі він 
вивчив трактора і комбайна, 
розбирав та складав на уро
ках по вузлах до найменшо
го трпбочка і до найдрібні- 
шого гвинтика.
тель: < 
солдат, 
щєннми очима 
трібну деталь і 
на місце».

Але то було на 
класі, а тепер він 
ні, яка насправді 
ред золотого розливу хлібів, 
дихає своїм могутнім мета- 
лепим тілом, як жива душа, 

У ! Валентин, іцо стоїть на ка- 
I пітанському місточку позаду 
І дядька Федора, відчуває цей 
! потужний подих по тому, як 
І стукотить мотор, як одригае- 
Е ться тонкий поміст під нога- 
1 ми. Комбайн гуде так, що не 
И почути жодного слова, але за 
І порухом одних комбайнеро- 
I вих губ хлопець відразу здо- 
І гадуеться, чи шнеки відкрити, 
І чи до соломотрясів загляну- 
I ти. Пшениця буйна, густа, ко- 
І лос важкий, і тому машина 
а йде повільно, раз по раз 
І зупиняється в загінці. Коли 
І машина притишить хід, і 
9 дядько Федір круто поведе 
І заломленою бравою в бік по- 
I косу, то Валентина враз як 
І вітром зносить з місточка, 
І він стрибає вниз від розпе- 
I чс-ного мотора в жарінь сон

ця, 1 вже заходить з польо
вого краю до хедера, щоб 
вирвати обплетений беріз
кою жмут стебел, які зби
лись під ланцюгом.

На цей раз Валентин по
чистив ланцюги добре, з 

1—* «технічною грамотністю», як 
£ любив додавати дядько. По- 
’ мах руки — готово, і вже на 
і ходу хлопець стрибає на 

місточок, ховається в той 
хоч маленький холодок, який 
• під вилинялим брезенто
вим тентом. Дядько, легко 
тримаючи кермо, обертаєть
ся до нього із запотілим, за
пиленим обличчям, показує

Казав учн- 
«Механіватор — як 

, повинен із заплю- 
знайти по- 

поставити

уроках, в 
на машн- 
пляве се-

білі зуби і промовляє одни
ми усміхненими очима:

— А що? Пече?
— Ой, пече! — теж одним 

поглядом відповідає Вален
тин і дає зрозуміти, що йо
му цс пусте, і не до такої 
спеки готовий. Тільки давай.

Хлопець знає «шефа» дав
но. Живуть вони в різних 
кінцях їхнього великого се
ла, але вранці механіватор 
іде на роботу по тій вулиці, 
де хлопчині бігти в школу. 
Отут почалися їхні зустрічі.

— Здрастуйте! — завжди 
першим вітався школяр.

— Здоров, козаче, якщо не 
жартуєш,—промовляв дядь
ко, і поки прямували до ви
гону, на якому їхні дороги 
розходились, в них текла не
квапна розмова, як звичай
но, про оцінки та поведінку. 
В перші роки старший су
путник на молодшого дивив
ся згори вниз, іноді доводи
лось і нахилятися, щоб роз
чути. що він каже, а малий 
немало задирав голову, щоб 
і собі говорити нарівні. Та 
роки проминули швидко, не 
зогледілися обидва, коли й 
порівнялися в плечах.

Минулої весни, після того, 
як дядько Федір повернувся 
з кількамісячного відряд
ження, — їздив на завод ви
пробовувати нову машину,— 
Валентин радісно наздогнав 
його і окликнув несподівано 
зміцнілим баритончнком:

— Здрастуйте!
— Здоров, козаче, якщо не 

жартуєш, — все так же ве
село обізвався механізатор 1 
оглянув хлопця з голови до 
ніг, наче вперше бачив. Те
пер у них мова знову 
йшла про оцінки 
Дінку, і Валентин 
хвалився, що вже 
лили весь курс 
механізаторського ___

— Практика буде, — ска
зав він і додав замріяно: — 
Якби мене взяли в якусь 
колгоспну бригаду...

— Так чого ж ти досі мов
чав? — аж зупинився дядь
ко. — Іди до мене на все лі
то в помічники.

Домовились швидко, Ва
лентинові батьки не запере
чували, школа дала хоро
шу рекомендацію, і Вален
тин ще до закінчення на
вчання майже щодня після 
уроків бігав до майстерні 
допомагати комбайнерові в 
ремонті. Повертався додому 
збуджений, втомлено стягав 
комбінезона і. сівши до сто
лу поряд з батьком, хвалив
ся:

— Ми кожну щілину прові- 
ряємо, в пас і зернина не 
пропаде...

Виїзду в поле ждав, як 
свята. І оці дні, відколи ма
шина їхня пірнула в жнив
ну жарінь хлібів і щораз 
видзвонює повним бункером 
янтарного зерна, хлопець 
живе у зачарованому світі 
несподіваного щастя. 

Працюють від роси до ро
си. Валентин на світанку гор
до крокує від села з дорос
лими, з головними людьми. 
Коли в обідню пору до агре
гатів під’їздить баба Дуся, 
бригадна куховарка, він, як 
і належить справжньому ме
ханізаторові, не спішить 
мс.ощій до миски, а повагом 
обійде зупинену машину, по
пробує ланцюги, попідкручує 
гайки, а вже по тому чинно 
миє руки І, сівши біля по-

за- 
та пове- 
щиро по
пони оси- 
шнрокого 

профілю.

хідної кухні, апетитно ору
дує ложкою. Він ніколи не 
затримується біля столу дов
ше за свого шефа, але і не 
спішить його обігнати. Поки 
дядько Федір біля діжки з 
водою викурює цигарку, Ва
лентин встигне ще раз за
глянути до головних вузлів, 
приготує все, як до бою, і 
зустріне комбайнера хваць
ким, задиристим рапортом;

— Повний порядок!..
Хлопець жде — не діжде

ться тієї щасної миті, коли 
наставник встане з свого по
чесного місця і покаже йо
му жестом на кермо. Ану, 
мовляв, сідай, козаче, про
буй, веди машину, показуй 
своє справжнє вміння. Це 
затаєне бажання зріло в ду
ші все більше 1 більше, рано 
чи пізно, думав хлопець, во
но здійсниться. Головне 
тільки — коли?

Може ось і зараз, коли до 
комбайна підходить борто- 
вик забирати зерно. В кузо
ві того бортовика котрий 
день уже їздить смаглява 
дівчина, вся легка, як ле
бідь. Коли авто порівняється 
з комбайном, Валентин 
включає транспортер, зерно 
струмує в кузов, а дівчина 
лопатою розгортає. її за- 
бронзовілі ноги тонуть в 
зерні, як у воді, а струмінь 
кидас янтарні бризки їй на 
гострі плечики, обдає в’юн
кий стан з голови до ніг, і 
вся вона купається в сяєві 
золотої райдуги.

Валентин пускає зерно 
дужче.

— Держись! — гука.
— Давай! Давай! — рівно 

зіщуливши губи, сміється 
Дівча, і дерев’яна лопата, 
наче весло в її руках, ду
жими змахами ріже гарячі 
потужну хвилю.

Кожного разу обмінюють 
ся одним-двома словами, і 
Валентин уже знає, що дів
чина не з їхньої школи, а з 
тієї восьмирічки, яка в іншо
му кінці села, за річкою, на 
осінь прийде до них у де
в’ятий.

— А як тебе зву-у-уть? —* 
в котрий раз питає хлопець, 
пересилюючи криком гул мо
торів. А вона регоче, хита 
головою:

— Багато знатимеш 
швидко постарієш,

— А ти чия?
— Татова!..
А кузов уже повен ущерть. 

Валентин виключає бункер, 
і машина, обганяючи ком
байна, розвертається в дале
кі гони. Дівчисько махає ру
кою чи то йому, чи то ком
байнерові, а тоді падає в 
зерно і під сонцем грайливо 
молотить загорілими п’ята
ми.

— Не барись! — кугає Ва
лентин. і

— Угу! — махне рукою.
Він стоїть і довго дивить

ся вслід, поки несахнсться, 
що все це може помітити 
«шеф». Якось ніяково стає. 
І враз тоді знаходить собі 
роботу..;

Проте, здавалося, що дя
дько Федір так таки нічого і 
не помічав, до розмов їхніх 
не дослухався, глянс вслід 
за машиною, махне дівчин
ці рукою та її знову схили
ться до керма.

Та ось знялася курява на 
дорозі, вихляючи між копи
чок соломи, машина набли
жалася до агрегату.

— Гей, 
гукнув 
звівши 
Може, 
хи?

козаче! — раптом 
комбайнер, лукаво 

кошлаті брови. — 
підміниш мене тро-

Я? — від несподіванки 
здивувався хлопець.
- Ти.
— Зараз?
— Еге.
Валентин спершу 

розгубився, забув І 
що стільки мріяв, 
здається, де він і що __
робити, а потім таки струс
нувся, зніяковіло глянув на 
дядька І враз цупко схопив
ся за кермо, ще вологе від 
спітнілих рук. А далі 
він бачив тільки золотаві 
хвилі попереду, крила хеде
ра, під якими дзвеніли об
важніли стебла, і небо, за
лите розплавленою блакит
тю. Машина під'їхала і 
чраз наповнилась зерном, і 
Валентин наче крізь сон по
чув, як дядько Федір, легко 
захлопнувши шнека, гукнув:

— Там не баріться, дочко, 
швидше згортай. Бачиш, ма
шина добре йде, бувкер 
враз повниться.

Валентин оглянувся І від
салютував дівчині рукою. 
Мовляв, знай наших! 
міцніше стиснув кермо.

м. Кіоовотад.

Оутбєл

ВАЖКІЙ
ДИСТАНЦІЇ

«Кіровоградська «Зірка» завершує найбільш несприятливий 
для неї відрізок календаря нинішнього чемпіонату. Справді, 
нелегко подолати дистанцію футбольного марафона, на якій 

□ вісім матчів підряд проводяться на чужих полях. Сьомий з 
них кіровоградці провели в Луцьку. 1 знову невдало. Гра 

і носила сумбурний характер і в будь-який момент могла за- 
1 вершитися взяттям воріт будь-якої з команд. Такий момент 

і прийшов на 35-й хвилині першого тайму, коли господарям 
поля вдалося забити єдиний і вирішальний в цій зустрічі 
м’яч.

Впевнено виступає лідер зони сімферопольська «Таврія», 
яка відірвалася від своїх найближчих переслідувачів — жи
томирського «Автомобіліста» та криворізького «Кривбасе» 
ца шість очок. І минулого туру, що проходив 20 липня, 
«Таврія» здобула чергову перемогу. Основний час матчу в 
Чернігові закінчився внічию — 2:2. Серію одннадцятиметро- 
вих ударів краще реалізували гості — 4:3. Отже, «Таврія» 
записала на свій рахунок ще одне очко.

Інші матчі цього туру пройшли так: «Колос» (Полтава) — 
«Авангард» (Севастополь) — 1:1 (пенальті — 5:3), «Фрунзе- 
нець» (Суми) — «Локомотив» (Херсон) — 3:0, «Шахтар» 
(Горлівка) — «Локомотив» (Вінниця) — 1:1 (пенальті - 6:5), 
«Хімік» (Сеосродонецьк)) - «Будівельник» (Тернопіль) - 
0:2, «Динамо» (Хмельницький) — «Суднобудівник» (Мико
лаїв) - 1:1 (печальні — 6:7), «Локомотив» (Донецьк) — «Го
верла» (Ужгород) — 0:0 (пенальті 4:3)»

З втор

д ® в р ®
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

щасливий. А

завмер, 
те, про 
забув, 

має

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

"ЯЖМЯИЯИ

За редактора Б. КУМАНСЬКИЯй

іиІІКОЛА Григорів дебютував у рсспуб- 
ПІ ліванській пресі торік: у березневому 
номері журналу «Дн/лро» було впдрукова- 
но два його оповідання — «Щепа» і «Віт
ряк». Письменник Г’ригір Тютюнник, пред
ставляючи автора широкому загалу, писав, 
що він, Микола Григорів, «іде в літерату
ру з життя. Проза лагідна, безпретензійна. 
Герої, якам автор віддає любов свою, за
кохані в добро, землю рідну, закохані в 
людський ідеал».

Гортаємо книжку. У ній дев’ять оповідань. Ге
рої творів — різні за віком, за характерами і 
уподобаннями, однаково щиро люблять радян
ську землю, свій отчий край, віддають псі сили 
£ вміння на те, щоб іще кращим і щасливішим 

І прийдешнє.було наше життя — сьогоденне 
Це — новтомні борці за щастя, 
завойоване в борні, яке вони ку
ють у щоденній праці. Смисл бут
тя вони вбачають в служінні на
роду, Вітчизні, партії. Один Із 
персонажів книги Стецюк (опові
дання «Мої сусіди») на запитан
ня «А^ хіба ви не щасливі?» від
повідає: «Чого ж... Дивлячись у 
чому щастя. І як його розуміти. 
Як ви думаєте? Сіяти хліб — щас
тя? А дітей навчати? Здається ме
ні: роби добро для людей і будеш 
хто піклується про свою шкуру, той ніколи його 
не відчує».

Добро для людей... Ного роблять два 
колишні солдати, що на милицях, з неза
гоєними ранами сторожують колгоспний 
баштан («Серпнева тиша»), і їздовий ди
тячого садка Петро Куллченко («Щепа»), 
і Андрон Гребінний («Андрон»), і сільські 
чоботарі і музиканти — інваліди Великої 
Вітчизняної війни Дмитро Підвишень і 
Данько Лисюра («Сільські музиканти»), і 
молода ще, повна сили і енергії Єлька з 
одноіменного оповідання... Все це прекрас
ні, з чистою душею люди, воїни і трударі 
на мирнім полі життя.

Різким контрастом виступають в творах окре
мі людці. І вигляд вони мають жалюгідний.

Семен Жогло працює шофером і часто з ро
боти їде машиною, ніби своєю власною. Звик 
калимити, розбазарювати народне добро. Цс він 
умовляв сторожів (даремне, звичайно), щоб во
ни нагрузили машину кавунами та динями.

Степан Шамрай поїхав після демобілізації па 
шахти, заробив грошей, одружився і купив бу
диночок над морем. Обзавівся виноградом, став 
спекулянтом.

Відлюдькуватий Юхим Теличенко, вітався пер
ший «тільки з начальством, і то дивився кудись • 
мимо і кидав коротко: «Др-раст!..». Украв два 
лантухи з цементом доброї марки, підірвався 
ними і... помер. Від жадоби помер, від злочину, 
що скоїв сам...

Автор уміє відшукати цікаві деталі, які 
доповнюють образ, зримо передають по
чуття героя, подію.

«Підвищень долає крутизну схилу бо
ком: спочатку ногу поставить, а потім під
тягує дерев’янку, впирається алюмінієвим 
набалдашником у глинистий виступ, пиль
нуючи, щоб не посунутись назад, і перено
сить ногу вище. А покатом, через свій са
док, уже пішов рівно, толочачи траву 
двоїстим слідом: один широкий, другий —

вузькіїи», — невеличкий мазок, але який 
вдалий, як багато він говорить...

Місцями розсипані горошини гумору, до- 
тепних висловів, підслуханих у народі.

«Лисюрснята (діти Дапька Лисюри) ви
блискували засмаглими тілами на гойдал
ці, прив’язаній до пайтовщої гілки старез
ного горіха. На той же горіх внадився 
чорногуз носити дітей, та все дочок, кля
тий, аж дев'ятеро здужав, і крила не сто
милися. Чорногуза Лисюри не ганяли, а 
цікавим пояснювали: «Нехай носить, ліп
ше житимуть у гурті!».

Автор веде оповідь в реалістичній мане
рі, вміло використовує діалог. Він у нього 
наснажливий, яскраво характеризує став
лення персонажів до своїх обов’язків, до 
життя.

Перша книга... Як її сприйме читач? Чи 
зробить вона добро людям? Нам хочеться 
на ці питання відповісти ствердно.

г. лозняк
член обласного літоб’єднання

Добра слава лнье про танцювальний ансамбль Ві.тьшанського районного Буднику куль-. о я, 
який більше п'яти років очолює художній керівник В. І. Костенко. «Юність» — неодноразовий при
зер районних та обласних оглядів.

На знімку: учасниці ансамблю «Юність». ФОТО І. ЦУРКАНА.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР. 26 ЛИПНЯ. ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.40 — Для школярів 
та юнацтва. «Шукачі». Телеві
зійний клуб. (М). 10.10 - Ху
дожній фільм «Заплутані слі
ди». (Румунія). (М). 10.45 — 
«Індустрія — селу». (М). 12.00
— Концерт радянської пісні. 
(М). 15.50 — Для дітей. «Не
звичайні пригоди Марека Пе- 
гуса». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 8 та 9 
серії. (Польща). (М). 16.45 - 
В ефірі — «Молодість». Про 
VI Всесоюзний зліт учасників 
походу по місцях революцій
ної, бойової та трудопої слави 
радянського народу. (М). 17.30
— До 70-річчя II з’їзду 
РСДРП. «Комуністична пар
тія Радянського Союзу — пар
тія Леніна». Репортаж з му
зею В. І. Леніна. (М). 18.00 —• 
Новини. (М). 18.10 — «Кіропо- 
градіцина жнивує». (Кірово
град). 18.25 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — Програ
ма телебачення Куби. (М). 
19.30 — В. Короленко. «Но 
страшно». Прем’єра телеспек
таклю. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Концерт 
із творів Д. Шостаковича,

(М). 22.20 — «Овочі — трудів
никам». (Кіровоград). 22.35 — 
Спортивна програма. По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
Для юнацтва. «Орієнтир». 
(Донецьк). 17.15 — Тележур
нал «Старт». (Львів). 17.45 -» 
«Хліборобські турботи». Пере
дача третя. (К). 18.00 — Рек
лама, оголошення. (К). 18.30 — 
«Батьківська рада». (К). 19.00
— Програма «Вісті». (К). 19.30
— Концерт ансамблю пісні і 
танцю Абхазької АРСР. (Оде
са). 20.15 — Кольорове телеба
чення. Міжнародне життя», 
(К). 20.45 — «На добраніч, лі
тні». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Поруч з другом». (К). 
22.50 — Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». (К). 
22.55 — Вечірні новини.

П’ЯТНИЦЯ. 27 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.43 — Для
школярів. «Юнацьке літо». 
(М). 10.15 — В. Короленко.
«Не страшно». Телевізійний 
спектакль. (М). 11.45 — «Лю
дина 1 її справа». Телевізій
ний нарис. Передача Із Пет
розаводська. (М). 12.15
«Музична афіша». (М). 13.15 — 
«Шахова школа». (М). 15.55 — 
«Екран молодих». «Пісні зо
лотого колоса». (Дніпропет
ровськ). 16.30 — «На головних 
напрямках п’ятирічки». (Хзр-

ків). 17.00 — Для школярів, 
«Ігри біля моря». (Одеса), 
17.30 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 18.00 — «Кіро- 
поградщнна жнивує». (Кірово« 
град). 18.10 — «Товариш, nie« 
ия». (М). 19.00 — «Світ соціа
лізму». (М). 19.30 — Худож
ній фільм «Слуги диявола». 
(ЛІ). 2І.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Концерт Держав
ного ансамблю народного тан
цю «Жок». (Передача з Ки
шинева). (М). 22.15 — Спор-
тнпна програма. (М). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.50 -» 
«Розмови про спорт». (ЛІ). 
10.20 — «На ланах країни». 
(М). 16.30 — Для школярів. «А 
що у пас?» (Репортаж Із піо
нерського табору. (М). 17.30 —» 
«Наука — сьогодні». (М). 18.00 
— ФІльм-концсрт «Диверти
смент» (К). 18.30 — Рейд га» 
зети «Радянська Україна», 
Телебачення І радіо «На огля» 
ді підприємств хімії». (КУ. 
19.00 — До 70-річчя II з’їзду 
РСДРП. «Анкета депутата». 
(К). 19.30 — Телефільм «Свої 
вірші читає Михайло Стель» 
мах». (К). 19.53 — Д. ВердЬ 
«Аїда». Вистава Великого те« 
атру опери та балету БІ.іору» 
ської PCP. В перерпї — «На 
добраніч діти!». Програма 
«Час». Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». Be« 
чірні нопнии. (К). І
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА «973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

шт вчитися?
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

по підготовці кваліфікованих робітників
з середньою освітою

пе мен* 
книжки

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
ерши Кировоградского обком» 

Л КС МУ, г. Кировоград,
(; Ї9 НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ І[

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ
ТОРГОВЕЛЬНЕ 
УЧИЛИЩЕ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
продавець промислових товарів (строк навчання; 

на базі середньої школи — 1 рік, на базі неповної се
редньої школи — 2 роки);

продавець продовольчих товарів (строк навчання: 
па базі середньої школи — 1 рік, на базі неповної се
редньої школи — 2 роки);

нонгрозер-маснр (строк навчання: па базі серед
ньої школ« — і рік);

продавець-оформлювач вітрин (строк навчання па 
базі середньої школя — 2 роки).

Приймають осіб віком від 16 до 25 років, які «мають 
освіту за 8, 10, 11 класів.

До заяви, у якій зазначити вибрану спеціальність, 
вступники додають: документ про освіту, копію сві
доцтва про народження, автобіографію, довідку з міс
ця проживання, медичну довідку (форма № 286), ха
рактеристику із школи або з останнього місця роботи, 
4 фотокартки (3X4см ).

Учні, які успішно вчаться, одержують стипендію 
(26 крб., а звільнені в залас — 60 крб. на місяць)і

Особи, які закінчили училище, користуються пільга
ми при вступі до інституту радянської торгівлі.

Приймання документів — по 15 серпня.
Випускників училища направляють на роботу у 

місцеві торги і відділи робітничого постачання Кіро
воградської області.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул. Но
ва, 5.

ДИРЕКЦІЯ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА ПЕРШИЙ КУРС 

1973-1974 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
НА ФАКУЛЬТЕТИ;
лікувальний, педіатричний, санітарно-гігієнічний та 

стоматологічний.
Строк навчання на лікувальному, педіатричному, 

санітарно-гігієнічному факультетах 6 років, на стома
тологічному факультеті — 5 років.

Для медалістів Іспит — фізика.
Вступні іспити проводяться з 1 серпня з дисциплін; 

фізика, хімія, біологія, російська мова (письмово).
За всіма довідками звертатись не адресу: м. Дні

пропетровськ, 44, вул. Дзсржинського, 9, телефон 
45-25-41,

РЕКТОРАТ.

Професійно-технічне училище При Кіровоградському м’ясокомбінаті
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

шову винагороду (третина від заробленої суми). При 
училищі £ вечірня середня школа робітничої молоді.

Училище гуртожитком не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних квартирах.

Вступники повинні подати заяву на ім’я директора, 
автобіографію, документи про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, 6 фотокарток (3X4 см), 
дегідку з місця проживання, характеристику. 

Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, Сбознівське шосо, 

м’ясокомбінат, їхати автобусом № 10.
ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує робітників для м'ясної промисло
вості.

Строк навчання один рік.
Училище приймає юнаків віком від 15,5 року 1 

старше, дівчат — віком від 16,5 року і старше з 
освітою 8-Ю класів.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 18 кар
бованців та квартирними 3 карбованці на місяць, три
разовим безплатни/л харчуванням та форменим одя
гом.

Під час виробничої практики учні одержують гро-

а таких спеціальностей:

токарі, слюсарі-ремонтники, слюсарі-інструмен- і 
тальники по виготовленню і ремонту штампів, при
стосувань та прес-форм, слюсарі-сантехвіки. Прий
маються особи чоловічої статі (на спеціальність то» ; 
каря і дівчата), віком 15 років, а освітою за 8 кла* 
сів, строк навчання 3 роки.

Формувальники машинного формування, слюсарі 
механоскладальних робіт. Приймаються на спеціаль
ність «формувальники» лише юнаки віком 17,5 ро
ків з освітою 8—10 класів, строк навчання 1 рік. На 
спеціальність «слюсарі» юнаки та дівчата віком 15 
років з освітою за 8—10 класів, строк навчання 1 
рік.

Усі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом, а формувальникам 
і слюсарям-сантехнікам надається обладнаний гур
тожиток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти від зарплати під час виробничої практики.

Після закінчення училища усім випускникам вида
сться диплом про закінчену середню освіту і при
своєння розряду, а учням, що навчаються рік, — 
атестат по спеціальності з присвоєним розрядом. 
Ті, хто закінчив училищо з відзнакою, мають право 
на вступ до вузу поза конкурсом.

Початок занять і вересня 1973 року.
Вступники повинні подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характе
ристику зі школи, свідоцтво про народження, а 16» 
річним — паспорт, довідку з місця проживання, ав
тобіографію, довідку про склад сім’ї, шість фото
карток розміром 3X4 см.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефони 2-36-73, 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

УКРАЇНСЬКИМ ІНСТИТУТ

К1РОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВИ ИII 
ПЕДАГОГІЧНИМ ІНСТИТУТ ім. 0. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

музика і співи — з спеціальності, української мо
ви і літератури (письмово і усно), історії СРСР 
(усно);

педагогіка і методика початкового навчання — 
з української мови і літератури (письмово і усно), 
історії СРСР (усно), математики (усно), перевірка 
музично-слухових даних.

Строк навчання з інституті — 4 роки, а па спе
ціальності «фізика і математика» — 5 років. Прийом 
заяв до 31 липня. Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня.

Вступники подають заяву па ім’я ректора інсти
туту за встановленою формою і додають: документ 
про середню освіту (в оригіналі), характеристику зі 
школи або останнього місця роботи, медичну довідку 
(ф. № 286). 4 фотокартки (3X4). Паспорт і військо
вий квиток пред'являються особисто.

Особи, що мають стаж практичної роботи 
ше двох років, подають копію трудової 
(книжки колгоспника),

Студенти забезпечуються гуртожитком та стипен
дією па загальних підставах, а на спеціальності 
«фізичне виховання» всі студенти забезпечуються 
спортивною формою.

Документи надсилати па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1, педінститут, приймальній комісії,

РЕКТОРАТ.

математика, фізика і математика, українська мова 
і література, російська мова і література, англій
ська мова, фізичне виховання, музика і співи, педа
гогіка і методика початкового навчання.

Вступні екзамени проводяться за програмами, 
затвердженими міністерством вищої і середньої 
освіти СРСР у відповідності з програмалш середньої 
загальноосвітньої школи.

Вступзвкп складають екзамени, залежно від об
раної спепіальясстіі з таких дисциплін:

математика — з математики (письмово і устю), 
фізики (усно), української мови і літератури (пись
мово);

фізика і математика — з фізики (усно), матема
тики (письмово і усно), української мови і літера
тури (письмово);

українська мова і література — з української 
мови і літератури (письмово і усно), іноземної мови 
(усно), історії СРСР (усно);

російська мова і література — з російської мови і 
літератури (письмово і усво), іноземної мови (ус
но), історії СРСР (усно);

англійська мова — з спеціальності (усно), україїь 
СЬ’/.ОЇ мови і літератури (письмово і усно)» історії 
СРСР (усно);

фізичне виховання — з спеціальності, хімії (усно), 
фізики (усно),української мові і літератури (пись
мово)}

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ІНЖЕНЕРІВ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА4-

ОГОЛОШУЄ
прийом студентів на перший курс 1973 — 1974 

навчального року з відривом від виробництва 
на такі факультети:

Проектування та будівництво гідромеліоративних 
систем, експлуатація меліоративних систем. Готу
ють інжеперів-гідротехніків по спеціальності «Гідро
меліорація».

Гідротехнічний. Готує ішкеверів-гідротехніків по 
спеціальності «Гідротехнічне будівництво річкових 
споруд і гідроелектростанцій».

Будівельний. Готує інженерів-будівельників по 
спеціальностях: «Водопостачання і каналізація» та 
«Промислове і цивільне будівництво».

Механічний. Готує інжеиерів-мехаиіків по спе
ціальності «Механізація гідромеліоративних робіт».

Торфовий. Готує гірничих іижеверів по спеціаль
ності «Технологія та комплексна механізація роз
робки торфових родовищ».

Документи приймаються з 20 червня по 31 липня.
До заяви додаються: документ про середню освіту 

(в оригіналі), характеристика для вступу до вузу, 
медична довідка (форма № 286), чотири фотокарт
ки (розміром 3X4 см. без головного убора).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. Зарахування 
до складу студентів з 21 по 25 серпня. Зараховані 
до інституту одержують стипендію і забезпечуються 
гуртожитком на загальних підставах.

Адреса: м. Ровно, вул. «Ленінська, 11, телефон: 
2-12-59, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ. І

«—;------■ - ■ --------- .'
Знеизи. гспо «фовотрад.іО, вул, Пуначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретарі те відділу 
•омєомояьського жил» —> 2-45*35» відділу пропаганди, 
відділу Г/неНв І масової роботи — 2*45*36, відділу вій» 
иково*пвтр!отичиоге вихованні те спорту » 2-46-37«

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

поліграфії I книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, ГлІпки, 2,

Вдень 24 лилия на терито
рії області І міста Кірово
града передбачається мінли
ва хмарність, місцями дощ, 

по місту в другії) половин! дня певеликпй дощ. можливо гроза.
Вітер півиїчно-заиіднпй, 10-14 мсіріз на секунду. Температу

ра повітря 23—27, по місту 24— 26 градусів.
25-26 линия передбачається мінлива хмарність, місцями ко

роткочасний дощ гроза, вітер ііівіїїчно-вахідіиїй, часо.’л південно- 
західни/ї, 7—12 метрів па секунду. Температура повітря ваочі\«= 
14—1С, вдень 23—28 градусів тепла, ■
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