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Перебування товариша 
Л. І. БРЕЖНЄВА 
в Ташкенті

Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєв, який перебуває в Ташкеиті, зустрівся і мав три
палу розмову з першими секретарями Центральних 
Комітетів Комуністичних партій бавовносіючих рес
публік країни. Під час розмови було розглянуто ши
роке коло питань економічного розвитку республік 
Середньої Азії, Казахстану та Азербайджану. 
Особливу увагу було приділено питанням успішного 
завершення всіх сільськогосподарських робіт, у тому 
«іг.слі якнайкращої організації збирання бавовни, а 
також питанням своєчасної високоякісної підготовки 
до наступного сільськогосподарського року і дальшо
го піднесення тваринництва.

(ТАРС).

СОЛІДАРНІСТЬ
З ЧІЛІЙСЬКИМИ 
ПАТРІОТАМИ

ТВ ПДЕШ новим кварталом. Ще 
вчора тут була, здавалось, далека 

тиха околиця. А сьогодні білолиці ба
гатоповерхові будинки зовсім змінили 
твою рідііу вулицю.

Ще недавно твій батько говорив про 
чергу, па яку треба стати, якщо хочете 
мати габаритний телевізор. А сьогодні 
в магазині ти налічив кілька марок 
першокласних приймачів з голубим 
скрапом — продаж вільний.

Напевне, не так давно, років три то
му, надоїти на фуражну корову в ко
лективному господарстві по 3 тисячі 
кілограмів молока вважалось он яким 
досягненням дояркп-трудівіїиці, таким, 
що під силу одиницям. А нині вже 
молоді тваринниці вийшли у похід за 
З-тися-Піі надої молока, і цього року 
десятки їх дали тверду заявку своєю 
практичною роботою на тс, щоб стати 
до лав тритнеячниць. У минулому ропі 
заповітний рубіж подолали 80 трудів
ниць, зараз його виборюють вже 1500 
молодих доярок області.

Ще недавно ти розглядав нову ра
дянську малолітражку — «Жигулі». яка 
була на наших дорогах рідкісною но
винкою, а тепер на станцію Кірово
град прибуває кілька залізничних 
платформ із швидкісними конфорта- 
бельнпми автомобілями.

Чи не дивиною було повідомлення 
преси про те, що колектив десь у черв
ні святкує «новорічну ялинку» наступ
ного року? То були герої восьмої п'я
тирічки. А інші? Цей трудовий героїзм 
стає масовим. Сьогодні вже на рахунок 
1974 року трудяться 115 комсомольсько- 
молодіжних колективів і екіпажів...

Все це можна підсумувати од
ним вагомим словом: «Ростемо!». 
Але ріст гой, ровеснику, не сти-
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хійний. Це не звичайна ознака ві
ку. Наше зростання у всьому пе
редбачене планами партії і наро
ду. І в цьому риса нашого суспіль
ства — сміливо передбачати своє 
майбутнє, твердо і непохитно іти 
до нього.

Однією із головних у Директи
вах XXIV з’їзду КПРС на 9-у п'я
тирічку передбачено запоруку 
економічного піднесення — не
впинне зростання продуктивності 
праці. І радянський народ відпові
дає на ці плани своєю ініціативою, 
енергією, самовідданістю.

Одна з головних турбот Кому
ністичної партії — її постійне пік
лування про зростання добробуту 
трудящих, і це засвідчено плана
ми дев'ятої п'ятирічки, нашими 
трудовими буднями.

Тисячний день п'ятирічки. Чим 
знаменуємо його ми, молоді?

Сьогодні «Молодий комунар» роз
повідає на своїх сторінках про ударну 
пращо переможців соціалістичного 
змагання, молодих машинобудівників і 
механізаторів, тваринників і будівель
ників, про ударну працю правофланго
вих дев’ятої п'ят.щічки, Ті третього, ви
рішального року. Бо саме ударна лра- 

ця •* першим пунктом звіту колектив
ного, звіту особистого перед народом 
про твою причетність до того тисячного 
Дня. Газета розповідає про червопозо- 
ріпську комсомольсько-молодіжну бри
гаду Віктора Нсдопаса і доярку Ольгу 
Козаченко з Олександрійської о району, 
нагороджену напередодні орденом Тру
дової о Червоного Прапора, про рекор
ди хліборобів Ульяновського і Ново- 
миргородського районів і світловод- 
ськнх будівельників.

і це лише окремі приклади ма
сового трудового горіння на рубе
жах дев ягої п'ятирічки.
А чи не губишся ти,—робітник за

воду, механізатор, гірник, сту
дент, учень, — у цій масовості, у 
всенародному поході?

Як велика ріка повноводиться 
притоками, потічками і джерель
цями, так і загальний успіх, до
сягнення, перемога є сумою зу
силь усіх нас. Тож, читаючи сьо
годні про приклади самовідда
ності й ентузіазму, спитай себе, 
що мною, як окремим творцем, 
привнесено в загальний добуток 
тисячного дня п'ятирічки, який 
мій вклад у виконання планів пар
тії і народу —- планів нашого сьо
годні і нашого завтра.

КИЇВ, (РЛТАУ). В залі Київського ін- 
женерио-будівегького інституту відбувся мітинг со
лідарності з лідійським народом, в якому взяли 
участь студенти з арабських країн, що вчаться в 
Києві.

Відкриваючи мітинг, студент Київського медінсти
туту ліванець Бадреддіи І'аззауі сказав, що вій та 
його товариші з тривогою дізнались про останні події 
в Чілі, де в результаті військового перевороту ски
нуто законний уряд Народної єдності. Разом з воле-, 
любинмп людьми всіх країн арабська молодь вислов
лює інтернаціональну солідарність з чілійським наро
дом, який бореться за свободу і соціальний прогрес 
своє? батьківщини.

— Ми тавруємо ганьбою дії реакційної чи.ійської 
вєяччиии і схиляємо голови перед пам’ятно прези
дента Чілі Сальвадора Альенде та інших прогресив
них діячів, що загинули. Лін переконані, що трудящі 
.Чілі відстоять свої соціально-економічні завоювання, 
свою свободу, — заявив президент союзу організацій 
арабських студентів у місті Києві Ахмед Ель Суддіг.

Рішучий осуд злодіянь путчистів звучав у виступах 
керівника земляцтва палестинських студентів Джава
да Нажжі, посланця з Оману Сухейля Аль Амірі, а 
також запрошених на мітинг представників молоді 
Леонардо Беленгера з Куби, Ро.’ьфа Мерксра з НДР.

Ла мітингу виступив президент земляцтва чі.чіп- 
ських студентів Бернардіно Корреа. Ніякі репресії, 
ніякий терор не поставлять на коліна народ нашої 
країни, — заявив він. — Попереду її пас боротьба, і 
ми впевнені, що паша революція переможе. Запорука 
нього — палка підтримка всіх прогресивних, миро* 
любнпх сил планети, яку ми особливо відчуваємо в 
ці дні.

Учасники мітингу прийняли резолюцію братерської 
солідарності з чилійськими патріотами.

Шмя 2 коеч 1

НОВІ ЖИТЛОВІ БУДНИКИ 
В РАЙОНІ ВУЛИЦЬ СУ- 
ГОКЛЕЇВСЬКОЇ І ФОРТЕЧНОЇ 
МІС І А КІРОВОГРАДА,

Фото В. КОВПАКА.

УВАЖНО СЛУХАЮТЬ БРИ
ГАДИРА ВІКТОРА ИЕДОПАСА 
ЧЛЕНИ ЙОГО КОМСОМОЛЬ- 
СЬКО-МОЛОДІЖИОЇ БРІІГА- 
Д1І (ПЕРШИЙ МЕХАНОСКЛА
ДАЛЬНИЙ ЦЕХ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»). ННГ1І 
КОЛЕКТИВ ТРУДИТЬСЯ В 
РАХУНОК ЖОВТНЯ 1971 РОКУ.
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Хоч план продажу 
державі виконали, 

збільшимо свій

---- ’І з діловими, 
пресі?

В. КОВАЛЬЧУК, 
секретар комітету комсомолу Побузького ніке
левого заводу.

прийдешнім 
світловодців 
про нашу

■>а людське щастя, праця, а цінність — у зроб- 
’*ен°чу, у подоланих рубежах.

Рубежі... Вони повсюди. Слабші схиляються 
явред ними. Таким потрібна допомога. І Оля 
ніколи не відмовляє в ній. Сильніші долають 
ч. ] в ццХ щоденних турботах, перемогах і 
поразках росте їх сила й упевненість. ОлинІ 
вість*1 буЛИ Яс 3 легкнх- Перший — самостій«

Часто задумливо стояла край залізли-

ЗА ДІЙСНО КАЧАНИСТУ!
В РАХУНОК УКРАЇНСЬКОГО

НЕМАЄ, мабуть, людини« яка б, 
подивившись на золотаві пше-

її А ПОКЛИК романтики, за велінням серця юна-
“ ки и дівчата 36 національностей з’їхалися на оц дТиі І І ПІЛ УПППІІІ 
спорудження Гїобузького нікелевого заводу — удар- ОГігАг 11_1_1/1гІ АЛОІІЦІ 
ної комсомольської будови, яка стала доброю шко- РОМАНТИКУ 
лою, перевіркою наших ділових, організаторських 
якостей, нашого вміння господарювати. НА ПОБУЖЖІ

Пригадую схвильовані, розпашілі обличчя юнаків

БУДОВА ЗВЕТЬСЯ КОМСОМОЛЬСЬКОЮ
комсомольсько-молодіжної зміни В. Медведєва 
(групкомсорг В. Шайда), біля плавильної печі в че
канні феронікелю. Гм довірено вести першу плавку. 
Знаменно, що луск першої черги заводу відбувся в 
день 50-річчя утворення СРСР. Відтоді минуло вісім 
місяців напруженої, натхненної, позначеної трудо
вим ентузіазмом роботи. Комсомольсько-молодіжна 
зміна, очолювана комуністом В. Медведєвим, йде 
попереду в соціалістичному змаганні. План восьми 
місяців виконано на 105 процентів.

Пе гірші справи йдуть 1 у будівельників. Виконала плай 
будівельно-монтажних робіт комсомольсько-молодіжна брига
да, керована В. Самопалом (групкомсорг В. Корнійчук). 
Бригада вирішила тисячний день третього, вирішального ро
ку п’ятирічки ознаменувати новими трудовими звершеннями.

Чимало хороших справ на рахунку заводської ком
сомольської організації. Так, довгий час проблемою 
було спорудження житла, не вистачало робочих рук. 
І тоді завком комсомолу звернувся до комсомольців і 
молоді з пропозицією відпрацювати по одній-дві змі
ни в позаурочний час на будівництві житлових бу
динків. Вже не одна сім’я раніше планованого від
святкувала новосілля. Ініціативність, бажання робити 
корисне — ось риси неспокійного характеру тих, для 
кого комсомольська путівка, з якою прийшли на удар
ну, стала путівкою у життя.

ниці, не відчула захоплення. Про 
це можу сказати з певністю, бо 
бачив, як хлопці з нашої бригади, 
електрозварники, ніби й далекі 
від хліборобської професії, були 
зворушені і захоплені, оглядаючи 
стел у жнивну пору. І відчувало
ся: вони горді тим, що теж при
четні до вирощування врожаю, 
адже ті ниви засівалися сівалка
ми, виготовленими їхніми руками.

Поговорили ми тоді з хліборо
бами, і немов іншими очима по
глянули на потреби механізаторів. 
На одному полі пшениці буйні, 
колос до землі хилиться, на ін
ших ділянках — зовсім інша кар
тина.

— Не змогли засіяти вчасно, 
говорив тоді бригадир. — Ось би 
ще хоч одну сівалку. І цей би 
клин з кожного гектара центнерів 
на чотири —• п’ять зерна більше 
Дав.

Хлопці з нашої бригади прива
рюють до сівалки СКНК-8 підніж
ки, до сівалок СКНК-6, С3-3,6 — 
деталі. Подивились ми на свою 
роботу, розпитали хліборобів, чи

приємно, що Гх не 
є претензії. І пралися: кожне над. 
було. Та задумі,-.... '

' ° *° Додаткові
планова сівалка. Іорадилнся на 
центнери «Лі6а.,рвх І .нрішиям Д 
бригадних зборпани виготовити 
посівної кампа.;вд . .. ївс.. о .. і ранішепогь. 
надпланових сів, відмінно

• цювали ЙГнаки * 
ніж по півтори

Ним бО!иг.Ол^ о польсько-мол °Д!Ж- 
нубліки, А*м усіх областей рес- 

3 цолектив виконав 
слово у Рок°ао, і елевая, що 
'Леонід' бригад« тверде.
Кеслеп г ЄреЩслко, Олександр 
силь Кол риг°рій Невдаха, Ва- 
Аопас _2°А,йчУи, брат Дмитро Не- 
__  ~ ТеПер аи єдиний, згурто-

робництвв, що виробничі показни
ки мають зростати постійно. Лише 
за таких умов можна дотримати 
слова. Вирішили підвищувати 
свою професійну підготовку, ово
лодіти суміжними спеціальностя
ми. Зараз уже можна говорити 
про деякі здобутки. Кожен член 
бригади — електрозварник не 
иоииі ..І— ----

У ТИСЯЧНИЙ ДЕНЬ-Жпіітрні, 1974-ГО
не виконували. Мені, як бригади
ру, приємно бу/ло завжди звітува
ти про дострок: оае виконання мі
сячних, річних ппланіа. А після збо
рів хлопців нел’мов хто підмінив: 
кожної зміни г почали виробниче 
завдання переевиконувати вдвічі. 
І першого бероезня бригада ра
портувала: вигоотовили 25 надпла- 
нових сівалок. Подарували ми їх

володіє трьома 
суміжними профе
сіями, Дмитро вчи
ться у машинобу
дівному технікумі, 
Олександр ___
лер і я — а уні
верситеті
сизму - ленінізму, 
Григорій Невда- 

Колодійчук і Леонід 
■ відвідують заняття

ха, Василь І
ТервЩенКО --- __
гуртка політосвіти.

А добитися високих показників 
у праці допомогло трудове супер- 

«.сху — «1 * >ТЛЇ»ЧПУ ництво з комсомольсько-моло- за три" з половиною роки». Розу- діжною бригадою Геннадія Брай- 
Міли ХЛОПЦІ, ЩО треба боротися - ------------- --- •
за зниження собівартості продук- 
Цч, підвищення ефективності

Щодекади ми знаємо результати, 
яких добилися і ми, і суперники, 
підсумки змагання між собою під
биваємо щодня. Після зміни обго
ворюємо, як минув робочий день, 
якщо є недоліки, відразу ж ви
правляємо їх. Ведемо свій раху
нок економії. За тисячу днів п’я
тирічки зекономили електродів 
та газу на 380 карбованців. 
У першому півріччі нинішнього 
року ми вибороли перехідний 
червоний вимпел завкому комсо
молу. Бригаді було вручено пере
хідний Червоний прапор обкому 
ЛКСМУ. І сьогодні, в тисячний 
день п'ятирічки, ХЛОПЦІ з гордістю 
можуть сказати, що високе до
вір'я виправдаємо. На робочому 
календарі бригади

* ■■

лоаського. Взагалі, організація со
ціалістичного змагання у дев’ятій 
п'ятирічці значно поліпшилась.

пилендарі оригади — жовтень 
1974 року. П'ятирічне завдання ми 
виконаємо до Дня святкування 
50-річчя присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна.

В. НЕДОПАС, 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади імені 
XXIV з'їзду КПРС першого 
механоскладального цеху за
воду «Червона зірка».

ного моделі експонуються па 
виставках. Ним захоплюються. 
Гордяться. Нарешті, просто 
люблять.

Усі ці почуття і дії викликав 
в гірників 00-метропнй велетень, 
унікальний вітчизняний екска
ватор ЕРКР-1600, встановлений 
па Морозівському вуглерозрізі 
комбінату «Олександріявугіл- 
ля». Пого потужність допомагає 
гірнякам успішно справлятися з 
завданнями вирішального року 
п'ятирічки.

На знімку: екскаватор
ЕРКР-1600.

Фото В. КОВПАКА.

Нещодавно, на засідан
ні інтернаціонального клу
бу молодих механізаторів, 
я розповідав друзям із 
братньої Болгарії про те, 
яких успіхів досягли хлі
бороби нашого колгоспу 
за три останніх роки, як 
вони боролися 
урожаї, що 
план продажу хліба дер
жаві виконали за три ро
ки. В цей коровай наша 
комсомольсько - молодіж
на бригада вклала свою 
працю. Вже три роки під
ряд колектив з кожного 
гектара збирає більше, 
ніж по 50 центнерів ози
мої пшениці, нинішнього 
року, -наприклад, —- по 
50,6.

Та це не останнє наше

ЩОРАЗУ, повертаючись 
з роботи додому, ми 

проходимо повз перший у 
Світловодську дев’ятипо
верховий житловий буди
нок. Здано його в екс
плуатацію наприкінці ми
нулого року. І в погляді 
кожного можна прочита
ти: «Це ми його буду
вали».

Ми — це бригада муля
рів кавалера орденів 
Жовтневої Революції та 
Трудового Червоного Пра
пора, депутата обласної 
Ради Михайла Максимови
ча Микизіля.

Ще довго 
поколінням 
нагадуватиме
ударну працю мармурова 
табличка «Перший висот
ний будинок, збудований 
у ювілейний рік 50-річчя 
СРСР». Додам: у пам'ятній 
дев’ятій п’ятирічці.

У цьому пирішальному році, 
як і п попередні, велика ува- 

КЗ га приділяється поліпшенню 
Ж жнтлопнх умов трудящих міс- 

та. Заплановано здати в екс- 
^^плуатацію не менше 22 тисяч

слово, 
зерна 
ми ще 
внесок у рахунок україн
ського мільярда. Зараз го
туємося до збирання ку
курудзи. Комсомольсько- 
молодіжна ланка Анато
лія Жижченка на 186-гек- 
тарній площі вирощує ви
соковрожайну кукурудзу 
і зобов'язалася зібрати 
по 100 центнерів зерна 
цієї культури з кожного 
гектара. Ми певні, що зо
бов’язання виконаємо.

В. ЛУЗАНІВСЬКИЙ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної бри
гади колгоспу «Жов
тень» Новомиргород- 
ського району.

52,2 ЦЕНТНЕРА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ - НАКРЕСЛЕНЕ ВЗЯТО! 
Кожен з них, вступаючи у цьогорічні 

жниоа, мав прекрасну, цілком реальну 
мету — зібрати з дорідної ниви 50-цент- 
нерний урожай. І лани, виплекані їхніми 
роботящими руками, мудрістю, завзят
тям, не підвели: по 52,2 центнера озимої 
пшениці з гектара зібрали трудівники 
колгоспу імені Горького Ульяновського 
району.

Добре загартування на нинішній косови
ці одержали молоді хлібороби — поміч
ники комбайнерів, трактористи, шофери. 
Воїстину героїчною була їхня праця. 
Секретар партійної організації госпо
дарства А. Русановський з повагою на
зиває імена комсомольців, помічників 
комбайнерів Петра Книшука, Олек
сандра Чорного. Комсомольсько-моло
діжний екіпаж, що складається з П. Кни
шука та комуніста В. І. Тендяка, намоло
тив 5762 центнери пшениці і вибором 
друге місце по колгоспу у соціалістич
ному змаганні, що вирувало протягом 
усієї жнивної кампанії.

Шофер, на перший погляд, не основна фі
гура на жнивах. Адже з нього не питають 
ні про обмолот, ні про колоски на стерні, ні 
про зерно в соломі. Проте підбору тнх, хто

Правофлангові н’ятирічкпт- 
комсомольсько-молодіжні 

кпалрагннх метрів житлової 
площі. Чи справляться з цим 
будівельники? Но може бути 
сумніву. Адже бригада кому
ністичної праці М. М. МнкизІ- 
ля, бригада В. Дяб.іа, колек
тиви штукатурів, малярів, 
сантехніків нашого управлін
ня взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання на третій 
рік дев'ятої п’ятирічки. Ваго
мий внесок молоді й буді
вельників.

У комплексній бригаді 
В. Дябла, наприклад, зна
ють комсомольця Миколу 
Збінського як старанного 
робітника. Він не цурає
ться будь-якої роботи. Як
що потрібно — допомагає 
теслярам встановлювати

віконні рами чи настеляти 
підлогу, Якщо ж він веде 
кладку стін, то показнику 
нього теж не менший, ніж 
у передовиків. Праця для 
Збінського, як пісня для 
людини: в ній і радість, і 
насолода, і мрія.

Це ж можна сказати і 
про Щуру Москаленко, 
Рік тому вона закінчила 
Олександрійське проф
техучилище. А сьогодні — 
одна з кращих плиточ- 
ниць-облицювальниць. П 
обрано групкомсоргом 
бригади»

возитиме зерно від комбайнів, тут приділили 
особливу увагу. Окрім досвідчених шоферів, 
довірили справу іі молодим — Миколі Буднику, 
Миколі Білоусу, Григорію ІОрченку. їхня пра
ця дала добрі наслідки — жодного разу не 
простоюиали агрегати з наповненими бунке
рами.

Цілеспрямованим, злагодженим було 
керівництво комітету комсомолу. Рано- 
вранці і пізно ввечері можна було зу
стріти секретаря комсомольської орга
нізації В. Румика, членів «Комсомоль
ського прожектора», учасників агіткульт- 
бригади біля агрегатів, на токах. Жоден 
недолік у роботі збиральних агрегатів 
чи транспорту не залишився поза їх ува
гою.

У державні засіки колгосп імені Горь
кого відправив 45 тисяч тонн зерна. 1 це 
без кукурудзи. € можливості П’ЯТИРІЧ
НИЙ ПЛАН продажу зерна державі 
виконати НИНІШНЬОГО РОКУ.

Вже давно на зміну комбайнам ви
йшли у загінки трактори з плугами. Не 
буває хлібороб без турбот. На полях 
господарства почалася битва за урожай 
наступного року, а він має бути не ниж
чим, ніж цьогорічний.

А. БАБАК.
Ульяновський район.

Періиою серед молодих доярок Кіровоградщини Ольга Козаченко пёрг'иила 
нинішнього року тритисячний рубіж. Напередодні 1000 дня п'ятирічки комсо
молку О. Козаченко нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

НЕ ПОВІРЯЛОСЬ. У нейлоновій кур
точці, рясній, барвистій хустині на 

порозі стояла зовсім юна дівчина. Неве
ликий зріст, посмішка й запитливі терни
ни очей підсилювали враження молодос
ті н свіжості, якими, здавалось, віяло од 
її ладної постаті.

Невже це та сама Оля Козаченко — 
«досвідчена трудівниця», «перша молода 
тритисячішця області»?,^®»1 же це ЇЇ! під 
силу четвертий рік підря^иь.олати трити
сячний рубіж надоїв, доступний іде не 
всім, перемагати у змаганні доросліших 
і досвідченіших, виступати .....
серйозними статтями у і .

вела вільні дні біля своїх «Чайок», «Гранат», 
«Вен». А туристські мандрівки і сонячні бе
реги Криму зачекають до наступного літа. Та
ка вже у неї вдача.

ХАРАКТЕР... Правічна реальність і 
правічна загадка усіх поколінь.

Щоб воно, чия присутність надає сили 
найелабішому, а відсутність дужого пе
ретворить у" м’якіть? Як наливаються 
чуття любові й ненависті, добра і зла, 
радості і горя, без яких людина — не 
^Ждина — тінь? Звідки береться міць пе
реконань, той стрижень, який тримає пас 
у життєвих бурях і негодах?..

Як і кожен з нас, Оля свідомо чи підсвідо
мо шукала І вже знайшла якусь відповідь на 
ці питання. Зміст життя для неї — боротьба

Треба сказати, що комі
тет комсомолу управління 
вірно вирішив, надавши у 
дев’ятій п’ятирічці перева
гу комсомольсько-моло
діжним колективам. Ось у 
штукатурів. Дівчата пер
шими тут створили комсо
мольсько-молодіжну бри
гаду. Щозміни перевико
нують норми. А монтажні 
роботи проводились не
якісно. Запропонували то
ді Віктору Ворончуку пі
дібрати і очолити комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. І незабаром немов 
підмінили вчорашніх «се- 
редняків>>. Адміністрація 
вже сміливо доручає їм 
відповідальні вентиляцій
ні роботи. Продуктивність 
праці теж зросла.

Зараз комітет комсомолу 
управління клопочеться тим, 
як відзначити сумлінну працю 
молодих будівельників. Ду
мали, радились і вирішили 
створити «Книгу трудової сла
ви будівельного управління 
Л і у вирішальному році де 
в'ятої п’ятирічки». Мине не
багато часу І до цієї книги 
будуть занесені кращі з кра«

щих. Можливо, серед них зу
стрінемо прізвище Євгенії 
Лобортас — депутата Світло- 
водської міської Ради, пере, 
дового маляра управління. 
Зараз вона трудиться на пус
ковому об'єкті міста — ко
тельні № 3.

Гідний бути занесеним 
до Книги і тесляр-бетон- 
ник Владислав Жученко —■ 

-групкомсорг.
Не перелічити всіх тих, 

хто старанною працею 
примножує славні тради
ції старших поколінь. Всі 
вони розпочали свій тру
довий шлях у деа ятій п'я
тирічці, дійшли вже до її 
тисячного дня. 1 віриться, 
що той вогонь, те велике 
прагнення дати продукції 
більше, кращої якості і з 
меншими затратами — 
вони пронесуть через ус< 
своє життя.

Ольга ЧОБОТАРЕНКО, 
муляр будівельного 
управління № 1 трес
ту <Олександріяваж-

.. Суд»...... .
м. Світловодськ,

Тан, це була ви»«. ’ імнати
ніяковіючи, ступила до 1 .. к 
гуртожитку, яка вже котр” 
їй - за рідну домівку, »Д, 
хідь поправила щось иап}з„1ц,е 
присіла край ліжка. Я • ’ ..
Оля розкриє мені причину с итц 
ніяковості - їй легше ставит 
рекорди, аніж 
них. Навіть чути про цота^ ,
л ’“™о ‘.'""“а ‘
•«їдка». »«"“• ” г-в

Навіть ° 3ахв(Ь 
-а сВО груп« «О-

иПадяв це 
іп«- ”" _ ■пРа" 

так часто. То у по^.уг^_ ®'оля /Єос«»и?ю 

аа, то захворіє хтос*!,_.,н?о. НаоіТ^.,л 3»хво- може аіляозй-в проіаивї?акий сооСІЛуПа ко’, 
відпустку езою ’ 1. НІКИМ’ '
ріла напарниця, шдмінитя яе п
рів дйшнлася без ^°"^щився ла3к° с«ма
дівчину, та & кто б яасмі ” почНнок■ про.
заслужено« ^права *”\аВр£а1,ь. Л°ь° _

ці, мчала мріями за потягами вдалину, 
подалі від байдужості батька, маминої 
могили... І тільки-но скінчила семирічку 
— попри страхи невідомості, невпевне
ності — подалася у степовий радгосп на 
Кіровоградщнпу. У самостійне життя.

Нелегкі були перші кроки. Пішла до
глядати телят. У снах ще жила дитяча 
мрія стати провідницею на поїзді, носи
ти гарну форму, долати невідомі від
стані. Але псе частіте тягло на ферму, 
до корів. Упорається зі своїми підопіч
ними телятами-недолітками — і до 
дівчат, на польовий стан. Радісно було 
па серці,, коли випадала нагода видоїти 
корову, нарівні з усіма виливати до бідо
на молоко, добуте самою. Згодом стала 
підмінною, а там трапилось і те, що й 
мало статися — звільнилася група корів, 
і Оля — самостійна доярка.

ШІСТНАДЦЯТЬ корів, які перепали 
дівчині, були не з кращих. Надої — 

низькі, доглянуті теж не найкраще. Тож 
великим було здивування на фермі, коли 
під руками невеличкої Олі ця група да
ла один з кращих результатів — по 3200 
кілограмів молока за рік від кожної ко
рови. Ще вищий надій був наступного 
року. А про минулорічний розповідає ни
ні стенд біля контори радгоспу — «Пе
редова доярка нашого відділу Козаченко 
Ольга Кирилівна у 1972 році надоїла 
від кожної корови по 3600 кілограмів мо
лока. Наслідуйте її прикладі».

Нині, в сімдесят третьому, остання цифра 
для неї п.іанопа, а дівчина поставила перед 
собою завдання почесніше й вите — подолати 
чотиритисячний рубіж нааоїв. Спершу вага
лась. Зважила спої сили, можливості. Але по
тім виріїпнла твердо: зможу! А щоб цікавіше 
було добитись бажаного, викликала на зма
гання одну з кращих і досвідчепіпінх дояпок 
Олександрійського району — Надію Иав- 
роиьку.

І дівчина успішно справляється зі взя
тими зобов’язаннями. Уже пз сьогодні 
вона надоїла більше, аніж в цілому за 
минулий рік. Першою в області перетну
ла тритисячний рубіж надоїв, через мі
сяць має всі підстави здолати чотирити
сячний. Швидко йти до наміченої цілі 
їй допомагає трудове суперництво на 
фермі —- дівчата тут бонові, результати 
роботи кожної — високі. І у Катрі Ан- 
чок, її суперниці по змаганню па Фермі, 
І у молодого дояра Миколи Корпапа, 
який, як і Оля, подолав уже тритисячний 
рубіж надоїв.

Оля все ще сумнівається в своїй пер
шості.

Але віриться — ТГ сумніви даремні. 
Бо такий вже характер — брати нові ру« 
бежі.

О. РДКІН, 
спецкор «Молодого комунара», 

Олександрівна, Несватківський 
відділок, радгоспу 2-го Імені 
Петровського цукрокомбінату.

МАРКСИСТСЬКА 
ГРУПА
ВИЗВОЛЕННЯ 

ПРАЦІ»
ДО 90-РіЧЧЯ З

ГРУПА «Визволення пра- 
* ці», створена восени 
1883 року в Швейцарії, бу
ла першою марксистською 
організацією, яка відігра
ла велику роль у поши
ренні ідей наукового ко
мунізму в Росії. Засновни
ком і керівником групи 
був Г. В. Плеханов — ви
датний теоретик і пропа
гандист марксизму, полу
м'яний борець проти ца
ризму і капіталізму, ви
значний діяч російського! 
міжнародного робітничого 
руху. Свою громадсько- 
політичну діяльність Пле
ханов почав як революцій
ний народник. Емігрував« 
ши в 1880 році за кордон 
І познайомившись там з 
працями Маркса і Енгель
са, Плеханов під впливом 
західноєвропейського ре
волюційного руху прихо
дить до висновку про 
неспроможність народни
цтва і незабаром перехо
дить на позиції марксиз
му. За свідченням самого 
Плеханова, він став марк
систом тоді, коли позна
йомився з «Маніфестом 
Комуністичної партії» 
Маркса і Енгельса. «Осо
бисто про себе можу ска
зати, — писав Плеханов,— 
що читання «Комуністич
ного маніфесту» становить 
епоху в моєму житті.

«Маніфест Комуністич
ної партії» у перекладі 
Плеханова вийшов у світ в 
1882 році. Цим виданням 
Плеханов розпочав свою 
плідну діяльність у вели
кій справі пропаганди 
марксизму в Росії. Надаю
чи великого значення по
ширенню ідей наукового 
комунізму, Маркс і Ен
гельс написали спеціальну 
передмову до російського 
видання «Маніфесту Ко
муністичної партії», яку 
переклав Плеханов, 
її ІСЛЯ смерті Маркса 

Енгельс підтримував 
систематичне листування з 
Плехановим та іншими 
членами групи «Визволен
ня праці», рекомендував 
книги для перекладу, до
помагав їм своїми друж
німи порадами в листах 
під час особистих зустрі
чей. Високо оцінюючи 
створення Плехановим 
групи «Визволення праці», 
Енгельс писав в одному 
листі до В. Засулич: «..Я 
пишаюсь -Тим, що серед 
російської молоді існує 
партія, яка щиро і без за
стережень прийняла великі 
економічні і історичні тео
рії Маркса і рішуче по
рвала з усіма анархічними 
і дещо слав’янофільсьии- 
ми традиціями своїх по
передників. Сам Маркс 
був би.також гордий цим,

вересня 1973 року
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якби прожив трохи довше. 
Це прогрес, який матиме 
величезне значення для 
розвитку революційного 
руху в Росії».

Енгельс високо оцінюааа 
російські переклади Марк- 
сових і своїх праць. Одер
жавши примірник виданої 
групою брошури «Розви
ток соціалізму від утопії 
до науки», Енгельс писав у 
листі до Засулич: «Ваш пе
реклад моєї брошури я 
вважаю чудовим. Яка гар
на російська мова! Всі пе
реваги німецької без її 
жахливої грубості».

Група «Визволення пра
ці» не тільки перекладала 
праці Маркса і Енгельса, а 
й видала кілька праць 
Плеханова та інших авто
рів, присвячених пропа
ганді ідей наукового ко
мунізму.

Першою визначною 
марксистською працею 
Плеханова була брошура 
«Соціалізм і політична бо
ротьба», написана ним у 
1883 році і видана тоді ж 
групою «Визволення пра
ці». ЕліграсЬом до своєї 
брошури Плеханов взяв 
слова Маркса: «Всяка кла
сова боротьба с боротьба 
політична» — і на кон
кретному матеріалі росій
ської дійсності показав 
правильність цього марк
систського положення. Ве
лике значення для пропа
ганди І захисту основних 
ідей марксизму, для роз
грому народництва і пере
моги марксизму в Росії 
мали також такі 
Плеханова: «Наші 
ди», «До питання поо роль 
особи в історії», «Про ма
теріалістичне розуміння 
історії», «До питань про 
розвиток моністичного 
погляду на історію» та ін
ші. Відзначаючи роль кни
ги Плеханова «До питання 
про розвиток моністично
го погляду 
зміцненні _________
ідеології в широких колах 
російської „___
кратії». В. І. Ленін підкрес
лював, що на ній вихова
лось ціле покоління росій- 
'•«-чмх маоксистів. 
Г В. ПЛЕХАНОВИМ були 
'■ • написані два проекти 
програми групи «Визво
лення праці». Перший був 
надрукований в 1884 році, 
другий — в 1888. Програ
ма групи «Визволення 
праці» залишалась єди
ною надрукованою про
грамою російської соціал- 
демократії до опубліку
вання програми РСДРП, 
виробленої ленінською 
«Искрой». Вона була відо
ма майже у всіх соціал- 
демократичних організа
ціях Росії. У ній підкрес
лювалось, що робітничий

Ф ялічічміі аі шями.вшн лтаїяііаїт

клас є справжнім борцем 
за соціалізм, кінцева меті 
пролетаріату —• заміна ка
піталізму новим суспіль
ним ладом —■ комунізмом. 
Попередня умова досяг
нення цієї мети —- 
вання робітничим 
політичної влади, 
грамі г,------- *2.",_____
необхідність створення ре
волюційної робітничої 
партії та її перше полі
тичне завдання — знищен- > 
ня самодержавства. Але в 
деяких важливих положен
нях марксизму групи 
«Визволення праці» були 
помилки. Вона не змогла 
правильно визначити міс
це і роль буржуазії і се
лянства в революції. Г. В 
Плеханов помилково гіа- 
жав, що пролетаріату ■’ре- 
ба орієнтуватись на бур
жуазію, а революційну 
роль селянства заперечу
вав, майбутню політичну 
партію в Росії уявляв на 
зразок соціал-демокрагич- 
них партій Західної Євро
пи. Ці помилкові погляди 
привели пізніше до того, 
що діячі групи відійшли 
від марксизму і перейшли 
в табір опортунізму. Од
нак група «Визволення 
праці» ’ відіграла значну 
роль в історії Росії, допо
могла розчистити шлях до 
створення марксистської 
партії в нашій країні. Гру
па була теоретичним за
сновником соціал-демо
кратії в Росії і, за визна
ченням В. І. Леніна, «зро-

“ на-
РУ-

завою- 
класом 
У лро- 

проголошувалась

била перший крок 
зустріч робітничому 
хові». . .
□ АСЛУГА поєднання 

укового комунізму 
масовим робітничим 
хом, розвитку 
ської теорії в нових умо
вах, втілення її в практи
ку соціалістичної револю
ції, соціалістичного будів
ництва належить партії 
більшовиків на чолі з В. І. 
Леніним. Як відзначається 
у постанові ЦК КПРС «Гіро 
70-річчя II з’їзду РСДРП», 
«Ленін створив цільне 
вчення про партію, як 
найвищу форму револю
ційної організації робітни
чого класу, всебічно роз
робив її теоретичні та ор
ганізаційні основи, стра
тегію і тактику більшовиз
му, норми партійного 
життя і принципи партій
ного керівництва». З ім'ям 
В. і. Леніна пов’язаний но
вий етап у розвитку про
летарського руху.

Л. ЩИРСЬКА. 
кандидат історичних 
наук, в. о. доцента 
Кіровоградського ін
ституту . сільськогос
подарського машино
будування.

на- 
э 

ру. 
марксист-

ІІ

л

НАВЧАННЯ ПРОПАГАНДИСТІВ
Протягом.літнього періоду Будинок 

політосвіти обкому Компартії України 
разом з обкомом ЛКСМУ провели два 
обласних семінари керівників міських і 
районних секцій комсомольських пропа
гандистів. Щойно завершив свою роботу 
третій семінар. *

Пропагандисти заслухали виступи — 
заступника відділом пропаганди і агіта
ції обкому партії М. А. Каліча — «Про 
основні завдання ідеологічної роботи на 
сучасному етайі»: працівників обкому 
Б. Ф. Суржапа, І. В. Єрьоменка — «Про 
підсумки виконання народногосподар
ських планів і соціалістичних зобов’язань 
трудящих області»; корівника лекційної 
групи обкому партії М. О. Гавриленка 
та інших.

На секційних заняттях пропагандистам 
прочитано 26 методичних лекцій.

Серед докторів професор Л. П. Влади 
миров, кандидати паук М. М. Лебедев 
А. Я. Розенберг, П. Я. Макогон. В. А 
Карленхо, В. Д. Макогон, І. А. Остро 
ухоп, Т. В. Жарких, завідуючий Будив 
ком атеїзму П. М. Дмитренко, викладач 
будівельного технікуму І. Л. Єшеиськпй 
заступник начальника обласного вілділх 
юстиції Ж. С. Туз. заступник голови об 
ласного суду О. К. Легеза, працівник.! 
обласного управління сільського госпо
дарства В. З Крамаренко, Л. Г. Ткачем 
ко та інші.

Пропагандисти по.ііггуртків комсо 
. мольської політосвіти одностайно під
тримали почни своїх колег з Москов
ського електромеханічного заводу імені 
Володимира Ілтіча — «Знання, ідейну 
переконаність, організаторський талант— 
ИЯ служби п’сттипіипі»
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Гол —
на останніх 
секундах

В другому турі всесо
юзних юнацьких зма
гань з футбола юні 
спортсмени кіровоград
ської «Зірки», які висту
пають у третій україн
ській зоні, грали у Хар
кові з командою фут
больної школи-інтернату. 
Зустріч була цікавою і 
напруженою.

Коли до фінального 
свистка судді залишали
ся лічені секунди, у во
рота кіровоградців було 
призначено одииадцяти- 
метровий штрафний удар. 
Пого чітко реалізували 
господарі поля. Цей м'яч 
і вирішив долю поєдинку 
на користь харків’ян.

Наступний матч «Зір
ка» проведе на своєму 
полі, у неділю ЗО верес
ня. її суперником буде 
команда харківського 
«Металіста».

В. ТВЕРДОСТУП, 
наш громадський 
кореспондент,

ОЛЕНКА.
Фото 1, ЦУРКАНА.

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

ПОЧЕСНИЙ
ЗНАК Г П О

/"* ЕРЕД любителів гриб- 
них походів можна 

зустріти людей різного 
віку і професій. Це. по
яснюється тим ідеаль
ним поєднанням корис
ного з приємним.

Гриби багаті на білки, 
вітамін В, який поперед
жує захворювання нер
вової системи, фосфор, 
калій, мідь, різні міне
ральні речовини.

Але часто необізнані 
люди приносять з лісу 
неїстівні гриби. Це й 
призводить до важких 
отруєнь. Особливо не
безпечна бліда поганка. 
Споживання її у будь- 
якому вигляді може ви
кликати смерть. Найха
рактернішим є те, що 
найбільш отруйний цей 
гриб у серпні — на по
чатку вересня.

До отруйних грибів 
належать червоні і пан- 
терні мухомори, деякі 
види дощовиків, червоні 
сироїжки. Загальна при
кмета їх — вологий «ко
мір» на нижній частині 
ніжки.

Характерно для цієї 
групи ще й те, що от
руйні речовини, які в них

містяться, під час кип'я
тіння, не руйнуються.

Досить часто трапляю
ться випадки отруєння і 
їстівними грибами. Най
частіше тоді, коли у 
страву потрапляють пе
резрілі гриби, або якщо 
їх перед засолюванням 
перетримати у воді.

них правил: збираючи 
гриби, слід ретельно 
сортувати їх за окреми
ми видами і використо
вувати того ж дня. Гри
би, що мають потовщен
ня біля основи ніжки, 
для приготування непри
датні. Обламувати ніжки 
під час збирання грибів

ЯКЩО ВИ ЙДЕТЕ 
ПО ГРИБИ...

Ризиковано вживати 
сушену продукцію яр
маркового походження. 
Більшість грибів, як пра
вило, деформується при 
цьому.

Ознаки отруєння на
стають через 12, а то й 
більше, годин після вжи
вання грибів. З'являю
ться нудота, болі у 
шлунку. Захворювання 
ускладнюється часто нер
вовими явищами у вигля
ді марення, судорог. При 
отруєнні грибами необ
хідна негайна медична 
допомога.

Щоб вберегти себе від 
нещастя, необхідно до
тримуватись елеменгар-

не рекомендується, бо 
наявність їх дас змогу 
вчасно відібрати отруйні.

Щоб уникнути отруєн
ня, їстівні гриби перед 
вживанням необхідно 
прокип'ятити протягом 
10 хвилин. Відвар обо
в’язково злити, після чо
го їх можна варити чи 
смажити.

Розпізнавання грибів 
під час збирання, дотри
мання правил при кулі
нарній обробці вбере
жуть вас від небезпеки 
отруєнь.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар об
ласного Буднику са
нітарної освіти.

С1ЮРТКОМ1ТЕТ СРСР установив два 
«Почесних знаки ГПО». Один — для на
городження фізкультурних працівників і 
громадських активістів.’ Іншіін —.для на
городження колективів фізичної культу
ри і спортивних клубів.

З першим із них ми познайомимося 
сьогодні. Ось він, па нашому фото.

Це правильна п’ятикутна промениста 
зірка, розміром 22 млі по діаметру, ви
копана в жовтому полірованому- металі 
(під золото), поверх якої накладена шес
терня, з написом’ па ній «Готовий до 
праці й оборони СРСР». Шестерня знизу 
охоплена двома колосами, що розходять
ся. Внизу — червона емалева стрічка з 
написом «почесний».

За допомогою трьох кілець знак крі
питься до лаврової гілки. Лаврова гілка 
металева, вирішена умовним рельєфом, 
тонована під золото.

«Почесним знаком ГПО» нагороджу
ються:

— Фізкультурні працівники, викладачі, 
тренери, інструктори та наукові праців
ники зі спорту за успішну роботу щодо 
розвитку фізичної культури і спорту, які 
особисто склали норми її вимоги комп
лексу ГПО на золотий значок відповід
ного ступеи і та підтверджують виконан
ня нормативів комплексу протягом 3 ро
ків:

— активісти — профспілкові, комсо
мольські та господарські працівники, фіз
культурники і спортсмени за активну 
багаторічну участь у роботі щодо комп
лексу ГПО (пропаганда комплексу, 
проведення навчальних занять, створен
ня умов для занять фізичною культурою 
і спортом), які особисто склали норми її 
вимоги комплексу ГПО на золотий зна
чок відповідного ступеня та підтверджу
ють виконання нормативів комплексу 
протягом 3 років.

Нагородження «Почесним знаком 
ГПО» здійснюється Комітетом по фі
зичній культурі і спорту при Раді Мі
ністрів СРСР.

Вручення «Почесного знака ГПО» її 
посвідчення проводиться в урочистій об
становці головами республіканських, 
крайових, обласних, міських комітетів по 
фізичній культурі і спорту, головами 
відповідних рал (комісій) з комплексу 
ГПО. «Почесний знак ГПО» носиться па 
правому боці грудей.

На малюнку

•- Почесний 

знак ГПО.

25 вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
'Гслевісті. (К.). 11.15 — Мульт
фільм. (К.). 11.35 — «Шкіль
ний скрап». Українська літе
ратура для учнів 10-го класу. 
«П. Г. Тичина». (К.). 12.10 —• 
Виступ художньої агітбригади 
Могилів-Подільська Вінниць
кої області. (К.). 12.40 — Те
лефільм «Пори року в тайзі». 
(К.). 13.25 — М. Шатров.
«Ім’ям революції». Вистава. 
(К.). 15.35 - Вистава. (К.).
10.30 — «За накресленнями
XXIV з’їзду КПРС». «У спів
дружності з ленінградцями». 
(Херсон). 17.00 — Для дітей. 
«Господарі зеленої кави»,^ , 
(Ужгород). 17.30 — «ЕкраіГ*^»7 
молодих». (Одеса). 18.00 — ('-- 
Новіїии. (ЛІ.). 18.10 — «Зима і 
весна 45-го». Телевізійний ба
гатосерійний документальний 
фільм. Перша серія. (ЛІ.). 
19.00 — «Людина і закон». 
(М.). 19.30 — Заключний кон
церт фестивалю мистецтв «Зо
лота осінь». (Передача з Киє
ва). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ.). 21.30 — Продовження за
ключного концерту. (Передача 
з Києва). 22.30 — Кольорове 
телебачення. «Спортивний що
денник». (ЛІ.). 23.00 — Новини.
(М.).

СЕРЕДИ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К.). 11.15 — Кон
церт учасників першого Всесо
юзного музичного фестивалю 
«Золота осінь». (К-). 12.00 — 
Художній фільм «Посвідка па 
проживання». (К.). 13.25 —
Зустріч з артистами Москов
ського театру ім. Мосради. 
(К.). 14.40 — «Мандрівки Гиа- 
тііка-іопнатпка». (Дніпропет
ровськ). 15.15 — «Школа Гіта- 
лова». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 16.00
— «II з’їзд РСДРП і створен
ня партії нового типу». Бесі
да. (!(.). 16.30 — Для дітей.
Мультфільм «Кріт і їжак». 
(К.). 16.45 — «Трудовий перек
лик». (К.). 17.15 — Па Все
союзній спартакіаді товарист
ва «Динамо». (К.). 18.00 — 
Новини.. (М.). 18.10 — «Зима і 
весна 45-го». Телевізійний ба
гатосерійний документальний 
фільм. II серія. (ЛІ.). 19.10 — 
«Один день п’ятирічки». Все
союзний репортаж. (ЛІ.). 19.30
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з хокся. 
«Динамо». (ЛІ.). «Крила Рад»М^ 
В перерві — «П’ятирічка — 
день тисячний». Спеціальний 
випуск інформаційної програ
ми. (Кіровоград). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ.). 21.30 — 
Продовження чемпіонату з хо
кся. (ЛІ.). 22.00 — «Ліайстрп 
мистецтв и концертній студії». 
Співає народний’артист УРСР 
Анатолій Солов’яневко. (ЛІ.). 
23.00 — Новини. (ЛІ.).

Редактор 3. ПОГРІБНИЙ.
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ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ
для підготовки мулярів, штукатурів, маши

ністів автогрейдерів, машиністів екскаваторів (строк 
навчання — 1 рік), столярів-теслярів, арматурників- 
бетонярів (строк навчання — 2 роки).

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 25 років з освітою 8—10 класів, а 
пс професіях машиністів екскаваторів і автогрей
дерів віком від 17 років.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробничій 
практиці. Час навчання в училищі зараховується в 
загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 
секції.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кірсвоград-50, вуп, Луначарського, зо. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Б К 00796. імлекс 61197«

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені у 
вищі й середні учбові заклади професійно-технічної 
освіти, де навчання проводиться на повному держав
ному забезпеченні.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім ї, ме
дичну довідку (форма № 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Початок навчання в міру комплектування груп.
Документи приймаються до 10 жовтня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград (Черемушки), ра

йон тролейбусного парку. Іелефон 3-11-46.
ДИРЕКЦІЯ.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
(денна форма навчання) на такі спеціальності: фізи
ка і математика, фізичне виховання, російська мова і 
література, українська мова і література, англійська 
мова, музика та співи.

На підготовче відділе йя приймаються особи з чис
ла передових робітників і колгоспників, які мають 
середню освіту і виробничий стаж не менше одного 
року на останньому місці роботи та демобілізовані з 
лав Збройних Сил СРСР.

Вступники подають заяву із зазначенням обраної 
спеціальності, направления на навчання (промисло
вих підприємств, будов, організацій транспорту і 
зв’язку, радгоспів, колгоспів, командування військо
вих частин), документ про середню освіту (оригінал), 
витяг з трудової книжки, характеристику з місця 
роботи (комсомольську та виробничу). 6 фотокарток 
(Зу4 см), медичну довідку (ф. № 286).

Зарахування проводиться за наслідками співбесі
ди і підбору приймальної комісії. Слухачі забезпечу
ються, стипендією та гуртожитком.

Особи, які успішно складуть випускні екзамени, за- < .. 
раховуютЬся па перший к^рс відповідного факультс- . 
ту без вступних іспитів.

Прийом документів — з 1 жовтня по 10 листопада. 
Співбесіди — з 11 по 25 листопада. .
Початок занять — з 1 грудня.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, пул. Шевченка, 1, 

педінститут, підготовче відділення (тел. 29-72-40).
РЕКТОРАТ.
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