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Юнаки і дівчата, комсомольці і
СУБОТІ комсомолки!

25 Центральний Комітет ВЛКСМ за-

клнкає всіх молодих виборців взяти
травня активну участь у виборах, віддати І

t974 року свої голоси за кандидатів блоку ко-

Цін* 2 коп. муністів і безпартійних.

ДОБИВАТИСЯ 
ПІДВИЩЕННЯ 
ТЕМПІВ 
БУДІВНИЦТВА
Пленум Кіровоградського 
міськкому Компартії 
України

В Кіровограді відбувся пленум місько
го комітету партії, який розглянув ни- 
гяпня «Про стан і заходи поліпшення ка- 
)ііт>.нічого будівництва».

З доноуіддю в цьому питанні виступив 
играшн секретар Кіровоградського мі
ського комітету Компартії України 1. П. 
Вл.і’ІВСЬКНЙ.

В обгововгплі доповіді взяли участь 
голова Кіровського райвиконкому М. О. 
Сухомлин, бригадир бригади електрозва- 
рювальииків заводу «Червона зірка» 
І О. ЇПши, начальник комбінату «Кіро- 
всіоадваЯ-.буд» В. С. Бабіп, електромон
тажник сііецурравліщія № 411 В. М. 
Грушко, бригадир тсслярів-бетонників 
будуй равлінпя № 2 комбінату < К.ірово- 
градвяжбуд» В. С. Зядоя, завідуючий 
відділом будівництва обкому партії В. Т. 
Сплін. голова виконкому Кіровоград
ської міської Ради депутатів трудящих 
Б. Г. Токовий та інші.

4 Доповідач і ті. хто виступив під час 
обговорення, відзначивши успіхи, яких 
досягай будівельники міста, дали прип- 
цчпозу, партійну оцінку наявним недолі
кам, намітили шляхи до значного підви
щення іемпів будівництва, якості робіт.

Учасники пленуму підкреслили необ
хідність партійним, радянським, комсо
мольським та профспілковим організа
ціям, усім комуністам посилити турботу 
про соціалістичне змагання на будів
ництві, добиватися його ак піннії відда
чі, дієвості з тим. щоб успішно виконати 
•ча «здач її я дев’ятої п'ятирічки.

В обговореному питанні пленум прий
шлі розгорнуту постанову.
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1ЦОП СТАТИ ДОБРИМ ТРАКТОРИСТОМ 
НЕДОСТАТНЬО ЛИШЕ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ЗНАНЬ. НЕОБХІДНО ГАРНО ВИВЧИТИ 
МАШИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО Б ПОЛІ. Н\ 
ПРАКТИЦІ. ТОМУ ЗАВЖДИ УВАЖНО СЛУ
ХАЮТЬ (НОГО ВИКЛАДАЧА СТАНІСЛАВА 
ПРОКОПОВИЧА МЕЛЬНИКА НОГО ВИХО
ВАНЦІ — УЧНІ гавворонс.ького спту 

№ 5.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
(Матерів.ги. присвячені обласному ЗЛІ>О-

ЗВЕРНЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВСЕСОЮЗНОЇ 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

до всіх молодих ВИБОРЦІВ
Комсомольці і комсомолки, юнаки і 

дівчата! Молоді громадяни країни!
Весь радянський народ готується до 

виборів у найвищий орган державної 
влади — Верховну Раду СРСР, які від
будуться 16 червня 1974 року.

Звернення Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
до всіх виборців, громадян Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік іна- 
йшло жвавий відгук у комсомольців, 
усіх юнаків і дівчат, викликало нове під
несення їх трудової і громадсько-полі
тичної активності. Радянська молодь 
одностайно і палко підтримує і схвалює 
внутрішню і зовнішню політику нашої 
ленінської партії, невтомну діяльність 
Центрального Комітету, Політбюро ЦК, 
Генерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва, спрямовану на 
дальший розквіт нашої соціалістичної 
Вітчизни, зоостання її економічної мо
гутності і обороноздатності, підвищення 
добробуту радянських людей.

Підготовка до виборів у Верховну 
Раду СРСР збігається із знаменною для 
юності країни подією. Цього року минає 
50 років з дня присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна. Зм;нюютьсп комсо
мольські покоління, але кожне з них, як 
святиню, зберігає в серці безмежну 
вдячність і любов до Володимира Ілліча 
Леніна.

Для комсомолу немає вищої честі, 
немає почеснішого обов’язку, ніж 
безустанно працювати над виконанням 
безсмертних ленінських заповітів, зав
жди і п усьому йти за ленінською пар
тією. Підтвердженням цього є славні 
традиції комсомолу, самовіддана творча 
праця радянської молоді, її активна 
участь у всенародному змаганні за до
строкове виконання завдань 1974 року, 
яке широко розгорнулося по всій краї
ні. Саме ие з новою силою продемон
стрував XVII з’їзд ВЛКСАА, що недавно 
закінчив свою роботу.

Комсомол, уся радянська молодь з 
величезним піднесенням сприйняли при
вітання ЦК КПРС з’їздові ВЛКСМ, глибо
ку, яскраву поомову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша Леоніда Іл
ліча Брежнєва, які прозвучали мудрим 
батьківським напутним словом молодо
му поколінню країни. Б них дана висока 
оцінка вкладу комсомолу, всієї радян
ської молоді у виконання історичних 
рішень XXIV з'їзду КПРС, визначена бо
йова, надихаюча програма дальшої ро
боти Ленінського комсомолу.

Партія чекає від молодого покоління 
нових досягнень у трудовому поході за 
успішне завершення дев’ятої п’ятиріч
ки, ще наполегливішої боротьби за при
скорення зростання продуктивності пра
ці і підвищення ефективності суспільно
го виробництва, поліпшення якості про

дукції, інтенсифікацію і індустріалізацію 
сільського господарства. Центральний 
Комітет партії закликав комсомольців, 
юнаків і дівчат взяти активну участь у 
піднесенні сільського господарства Не
чорноземної зони РРФСР, будівництві 
Байкало-Амурської залізниіної /магістра
лі та інших найважливіших об'єктів на
родного господарства.

Немає сумніву, що комсомольці, юна
ки і дівчата виправдають довір я пертії, 
з ще більшою самовідданістю і ентузі
азмом працюватимуть на всіх ділянках 
комуністичного будівництва, будуть там, 
де за: артовуються характер і воля мо
лодої людини, де втілюється в життя 
великий ленінський заповіт про те, що 
тільки в праці разом з робітниками і се
лянами можна стати справжніми кому- 
н'стами.

Комсомольці і комсомолки! Юнаки і 
дівчата!

Бути громадянином Країни Рад, країни 
Леніна — величе іцеста! Молодь пишає
ться досягненнями нашої Батьківщини, 
її могутністю і величчю, добре розуміє, 
ще радянський лад, соціалістична де
мократія — найцінніше надбання, яке 
юн'сть країни дістала від старших по
колінь.

Комуністична партія, Радянська влада 
відкрили пеоед молоддю широкі шляхи 
до знань, створили чудові умови для 
сссбічного гармонійного розвитку осо
би, забезпечили найширшу участь мо
лоді в управлінні справами суспільс ва. 
Нині у Ради депутатів трудящих обрано 
620 тисяч представників молоді. разом 
з усіма народними обранцями молоді 
депутати розв'язують найважливіші пи
тання господарського і культурного бу
дівництва. дальшого підвищення добро
буту народу, зовнішньої політики. Тут 
КОМСОМОЛЬЦІ, молодь проходять чудоєу 
школу управління державою.

Комсомольці і комсомолки! Юнаки і 
дівчата!

Молоде покоління країни народилося 
і виросло під мирним небом. Прекрасну 
можливість плодотворно трудитися, 
опановувати висоти знань і культури за
безпечує наполегливе і послідовне 
здійснення виробленої нашою партією 
Програми миру. Юність Країни Рад ви
соко оцінюг величезний вклад Комуніс
тичної партії і Радянської держави у 
справу зміцнення миру і розрядки між
народної напруженості і пишається даль
шим зростанням міжнародного автори
тету нашої великої Батьківщини.

Радянська молодь, вірна ленінським 
ідеям інтернаціоналізму, солідарна з 
усіма, хто бореться проти чорних сил 
імперіалізму, колоніалізму і неоколоніа

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВСЕСОЮЗНО! 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 
МОЛОДІ.

лізму, за мир і безпеку народів, зв на
ціональну незалежність соціальний 
прогрес.

Молоді громадяни країни!
Вибори найвищого органу Радянської 

влади — завжди хвилююча подія, зав
жди всенародне свято. Це свято подвій
не для тих тисяч і тисяч юнаків і дівчат, 
які 16 червня вперше прийдуть до ви
борчих урн і вперше віддадуть свої го
лоси за нашу народну владу. Радянська 
влада — влада, народжена в полум’ї 
Великого Жовтня, загартована в жорсто
ких битвах з ворогами на полях грома
дянської і Великої Вітчизняної ВОЄН, 
зміцнена в героїчних буднях великих бу
дов. Молодим — берегти її як зіницю 
ока.

Юнаки і дівчат*, комсомольці і ком
сомолки!

Центральний Комітет ВЛКСМ закликає 
всіх молодих виборців взяти активну 
участь у виборах, віддати свої голоси за 
непорушний блок комуністів і безпар
тійних.

Разом з усім радянським народом 
віддамо свої голоси за мудру ленінську 
політику нашої партії, яка впевнене про
кладає шлях у комуністичне завтра!

Віддамо свої голоси, за могутню силу 
союзу робітничого класу і селянства, 
який становить основу нашої держави. 
Нам, молодій зміні, продовжувати і роз
вивати традиції славної робітничої гвар
дії. майстрів поліг і ферм, нам високо 
нести горде ім я громадянина Країни 
Раді

Віддамо свої голоси за дружбу чаро- , 
дів нашої багатонаціональної держави. 
Нам зберігати і зміцнюзати її, зростати 
справжніми інтернаціоналістами!

Віддамо свої голоси за наш радян
ський спосіб життя, який надає кожно
му юнакові і дівчині право на щасливу 
працю і світле майбутнє. Нам розвивати 
і примножувати традиції радянської деі 
мократії!

Центральний Комітет ВЛКСМ вислов
лює впевненість, що комсомольці, все 
молоде покоління країни активною 
участю у виборах продемонструють 
свою відданість комуністичним ідеалам, 
вірність марксизмові-ленінізмов — віч
но живому, всеперемагаючому револю
ційному вченню, згуртованість нааколо 
Комуністичної партії і її Ленінського 
Центрального Комітету.

Хай жиае і процвітає наша велика ба
гатонаціональна Батьківщина — Союз 
Радянських Соціалістичних Республік!

Хай живе Комуністична партія — 
розум, честь і совість нашої епохи!

Під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед до перемоги комунізму!

ПРО ЗМІНУ РОБІТНИЧУ
В По та нові І'К КПРС і Ради Мі

ністрів СРСР «Про дальше вдоскона
лення системи професійно-технічної 
освітії» сказано: «Радянська проф
техшкола покликана готувати всебіч
но розвинених технічно освічених мо
лодих робітників ідейно стійких. во
лодіючих професійною майстерністю, 
здатних освоїти нову техніку, при
множити революційні і трудові тра
диції робітничого класу, який іде в 
авангарді будівників комунізму». Цю 
постанову комсомольські органічнії 
профтехучилищ області взяли па 
озброєння.

Про не говорив у своїй допові
ді на нараді працівників і секрета
рів комсомольських організацій про
фесійно-технічних училищ обласіі 

.".рупій секретар Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ А. О. Повнпькнй.

Доповідач зупинився па головних 
завданнях педагогічних колективів і 
комсомольських організацій профч 
техучилищ у світлі рішень XVII з’їз
ду ВЛКСМ

Нарада відбулася 22 травня в Кі
ровограді. її учасники обговорили 
питашш про підсумки робот XVII 
з’їзду ВЛКСМ та завдання педаго
гічних колективів і комсомольських 
організацій професійно-технічних учи
лищ що випливають з положень про
мови Генерального секретаря ПК 
КПРС Л І. Брежнєва на з’їзді.

В роботі наради взяв участь заві-« 
дуючої? відділом пауки та учбових 
закладів обкому КП України Ь. 
Вцбзик.



2 стор. „молодий КОМУНАР" 25 травня 1&Ї4 року

, ft, 16 ЧЕРВНЯ—ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 41

СВІДЧЕННЯ НЕПОРУШНОЇ МОНОЛІТНОСТІ
ТРАВНЯ в місті Знам'яні. 

*" ці відбулася зустріч 
виборців з кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Знам'янському ви
борчому округу № 501 першим 
секретарем Кіровоградського 
обкому Компартії України М.и- 
хайлом Митрофановичем Йо- 
бильчаком.

На зборах представників під
приємств, організацій, колгос
пів та установ, які відкрив дру
гий секретар міськкому партії 
А. М. Кусков, бригадир ав- 
токонтрольного пункту Зна- 
м’янського вагонного депо 
М. С. Денисов — довірена обо- 
ба, розповів присутнім про те, 
що кандидатура депутата вису
нута колективом комуністичної 
праці Знам’янського вагонного 
депо, колективами заводу чис
тих металів імені 50-річчя 
СРСР міста Світловодська та 
ордена Леніна колгоспу імені 
Карла Маркса Маловисківсько- 
го району, ознайомив з біогра
фією М. М. Кобильчака, під
кресливши його плодотворну 
роботу по мобілізації кому
ністів, усіх трудящих області на 
^спішне здійснення рійіень

ЗУСТРІЧІ З ВИБОРЦЯМИ
XXIV з'їзду КПРС, виконання 
завдань дев'яюї п’ятирічки, її 
четвертого, визначального ро
ку. !

Промовець закликав вибор
ців одностайно' віддати свій го
лос за кандидата непорушного 
блоку комуністів і безпартій
них першого секретаря Кірово
градського обкому Компартії 
України М. М. Кобильчака,

Про відрадні зміни, що ста
лися на селі завдяки постійній 
турботі партії про дальший 
розвиток сільськогосподарсько
го виробництва, розповів 
бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені Леніна Герой 
Соціалістичної Праці С. К. 
Онуфрієв.

— Натхнені палким закликом 
Звернення ЦК КПРС до всіх 
виборців, громадян Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік, — сказав т. Онуфрісв, 
— наші механізатори, хліборо
би, тваринники не пошкодують 
сил, щоб новими трудовими 
здобутками уславити Радянську 
Вітчизну.

Про нову хвилю патріотич
ного піднесення говорить і се
кретар парткому станції Зна-

м’янка М. Ф. Гришин, якому 
надається слово. Лозунг: «Пів
річний план — до дня вибо
рів!» успішно втілюється в жит
тя невтомною пр'ацею. Та й ос
нова цьому зроблена непога
на: перевиконано чотиримі
сячний план перевезення ван
тажів, скорочено простій.

Зоотехнік колгоспу імені 
Дзержинського Л. П. Школь
на, чабан колгоспу імені Шев
ченка І. С. Шраменко, вчитель
ка міської середньої школи 
№ З І. П. Моліс, слюсар локо
мотивного депо М. С. Гришин 
та інші, розповідаючи про здо
бутки і зобов'язання трудових 
колективів, працівників освіт
ньої ниви, відзначали разом з 
тим, що наше радянське жит
тя свідчить про батьківське пік
лування партії про благо наро
ду. Вони закликали у день ви
борів всіх як один віддати 
свої голоси за кандидата в де
путати Ради Союзу 
Ради СРСР Михайла 
новина Кобильчака.

М. М. Кобильчак, 
стрінутий присутніми, 
дякував робітникам, 
но-технічним працівникам та 
службовцям Знам’янського ло-

Верховної 
Митрофа-

тепло зу- 
щиро по- 
інженер-

комотивного депо, всім вибор
цям виборчого округу, які ви
сунули його кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР, 
Виявлене мені довір я, 
сказав депутат, я розцінюю, 
перш за все, як довір’я нашого 
радянського народу рідній Ко
муністичній партії, як вияв мо
нолітної єдності трудящих 
навколо її рядів, навколо пар
тії комуністів, яка веде до пе
ремоги комунізму.

М. М. Кобильчак запевнив 
виборців, що віддасть всі сили 
і натхнення справі партії, спра
ві народу, щоб виправдати ви« 
соке довір'я.
у НОВОУКРАЇНСЬКОМУ ра-
* йоні відбулася зустріч 

виборців з кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Добровеличківсь- 
кому виборчому округу № 500 
дояркою ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району Галиною Пи
липівною Александровою.

Довірена особа — заступник 
директора Новоукраїнського 
цукрового заводу О. О. Мос
каленко, розповів присутнім 
про життєвий і славний трудо-

вий 
про 
боту.

О. О. Москаленко, економій 
райобєднания «Сільгосптехніі 
ка» Л. Ю. Рачкован, секретар 
парторгаиізації кол:оспу «Ро'і 
сі я» Т. М. Хомутенко, агроном 
колгоспу імені Чкалова І. б 
Водовозов, перший секретар 
Новоукраїнського 
Компартії України А. 
вин, сказавши щире, тепле сло
во про свого кандидата,, розпо
віли про велике політичне і 
трудове піднесення, викликане 
наступними виборами до і Вер
ховної Ради СРСР, Зверненням 
ЦК КГ1РС до всіх виборців, 
громадян серед трудівників 
сільськогосподарського вироб
ництва. Вони всі палко заклика
ли одностайно віддати голоси 
за представника великої хлібо
робської сім’ї Г. П. Александ
рову.

Г. П. Александрова подяку
вала виборцям за високе до
вір’я і заявила, що випраздл 
його самовідданою працею на 
благо народу.

Звернення, яке прийняли 
учасники збооів, закликає всіх 
виборців округу проголосувати 
в день виборів за кандидата 
блоку комуністів і безпартій
них Галину Пилипівну Алек
сандрову.

шлях невтомної доярки 
її активну громадську.,^

райоб єднання «Сільгосптехніі

райкому
М'..Лит\

----------- --- --------------------- --------------------------є

ІТОПІТИЧНИИ ГАРТ
В гуртках комсомольської політосвіти пройшли 

підсумкові заняття. 29 тисяч комсомольців навчали* 
ся цього року. Виховання ідейної переконаності, ко
муністичної моралі, розвиток політичної і трудової І 
активності були головними в організації навчання 
комсомольців та молоді.

Протягом навчального року юнаки та дівчата по
глиблювали знання з марксистсько-ленінської теорії, 
матеріалів XXIV з’їзду КПРС, вивчали рішення Пле
нумів ЦК КПРС, доповідь Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва «Про п'ятдесяти
річчя Союзу Радянських Соціалістичних Республік», 
Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, ' г 
до радянського народу, промову товариша Брежнє- І 
ва на урочистому засіданні в Аима-Аті, присвя- І 
ченому 20-річчю освоєння цілини, та мого виступ на , 
XVII з’їзді ВЛКСМ, інші провідні документи сучас
ності.

Настав час проаналізувати, як пройшов навчальний 
рік, узагальнити досвід роботи кращих гуртків, ви
вчити і ті недоліки, які мали місце в політичному на
вчанні комсомольців та молоді. Завдання комсо
мольських організацій — зробити все необхідне, 
щоб політичне, класове виховання молоді було 
стержнем всісї ідейно-виховної роботи.

J.

АКТИВНІСТЬ:
СИЛА
КОНКРЕТНОСТІ

, • ПРОПАГАНДИСТ І СПРАВИ 

ЗАВОДСЬКОЇ МОЛОДІ

ІД А ПЕРШОТРАВНЕВІ VI демонстрації 
■ 1 колону заводу «Червона зірка» очо
лював колектив ливарного цеху сірого 
чавуну. Цієї честі ливарники удостоїлись 
за звитяжну працю.

Трудова перемога купалася всім колективом 
ливарників, В перших рядах йшли І молоді 
виробничники. . Адже О цеху тільки комсо
мольців 110«

Молодь не зупиняється на досягнутому, тяг
неться до знань. Розуміє, що навчання — п 
праці підмога.

Показова в цьому робота гуртка по вивчен
ню основ соціалістичної економіки, яким ке
рує В. І. Мельниченко.

В гуртку — двадцять вісім слухачів, •— 
розповідає пропагандист. — Двадцять чотири 
а них — комсомольці,

р1к о',ан‘>ва‘|О двадцять тем. І що 
характерно кращими слухачами виявили се- 
Оє ті, хто і п праці приклад показує, І в гро« 
мадйьхому житті активний. Цс, насамперед ’?ТалКа Сот,ІНК’ ^бораптМОІга 
Коваленко, формувальник Леонід Демченко, 
контролер Валентина Драпова,

Гурток працює другий рік, І вже 
Склався дружний колектив. Заняття від- 
Відуїогь регулярно, ведуть конспекти. І 
велика заслуга в цьому, перш за все,

Ьвн———  —_____________ .

пропагандиста. Комуніст В. І. Мельни
ченко па цій громадській роботі давно, 
має чималий досвід. І заняття прохо
дять цікаво, змістовно. Як правило, Ва
лерія Іллівна разом з докладним кон
спектом готує до бесіди унаочнення — 
таблиці, діаграми тощо.

Майстерність пропагандиста виявляється, 
насамперед, у тому, як він може зацікавити 
слухачів. Валерія Іллівна уміє це зробити, І, 
перш за все, конкретністю бесід.

Переглядаю конспекти. Кожна тема, що ви
вчалася, побудована на маїеріалі життя цеху. 
Ось бесіда про соціалістичне змагання. В. І. 
Мельниченко будує її на показниках передо
вих комсомольсько-молодіжних бригад, роз
криває секрети їхніх успіхів, показує, де ще е 
невикористані резерви.

—• Бі.іьшісіь членів цих бригад, — говорить 
пропагандист, — у свій час навчалася, а де
хто й зараз нявчаєтьсн в нашому гуртку.

В тому, що заняття йдуть плідно, чи
мала заслуга партійної і комсомольсь
кої організацій цеху. Практично на 
кожному занятті бувають або секретар 
парторгаиізації І. П. Завіііа, або комс
орг цеху Віталій Краузе. Про політичне 
і економічне навчання молоді не раз 
йшла ділова розмова на засіданнях бю
ро та комсомольських зборах.

Звідси іі наслідки. Особливо добре було це 
видно на підсумкових заняттях. На них висту
пили майже всі слухачі,

А потім щиро і сердечно подякували 
споїй наставниці.

— До наступного навчального року! 
— посміхаючись, відповіла Валерія Іл
лівна,

В. КОСТЕНКО.
Завод «Червона зірка».
м. Кіровоград.

О АКІНЧИВСЯ навчаль- 
ний рік в мережі ком

сомольської політосвіти. 
Підсумкові заняття, які 
пройшли нещодавно в 
гуртках, на підприємст
вах та установах гірничої 
Олександрії, були екза
меном і звітом не тільки 
для слухачів, але й для 
нас, пропагандистів. Адже 
від того, як ми зуміли за
цікавити молодь вивчен
ням теоретичних питань, 
залежать результати на
шої копіткої праці.

На електромеханічному за
воді у нас працювало п'ять 
теоретичних семінарів і гурт
ків
ти. 
рес 
до 
сам досвід показне, що еко
номічне навчання позитивно 
впливає на ріст продуктивнос
ті праці. Ось кілька фактів.

В гуртку «Основи економіч
них знань», яким керую вже 
кілька років, навчається по
над тридцять юнаків та дів
чат апаратного цеху. На за
няттях використовую технічні 
засоби, документальні та па- 
укопо-популярні фільми. Кож
ну лекцію пов'язую з життям 
підприємства. Безумовно, це 
зробило певний поштовх до 
підвищення виробничої ак
тивності слухачів. За останні 
два роки молодь цеху почала

брати участь у пошуках шля
хів до економії матеріалів, не
використаних резервів вироб
ництва. Так, комсомольсько- 
молодіжна бригада електро
монтажниць, яку очолює 
Л. Мала, завдання першого 
кварталу визначального року 
виконала достроково. За ко
роткий час робітниці зуміли 
освоїти технологію нових ви
робів І нині дають продукцію 
тільки з першого пред’явлен
ня. Нам вручено перехідний 
Червоний прапор заводу.

Чому про це згадую? А 
тому, що навчання в гурт
ках «Основи економічних 
знань» допомагає запа
лити юнаків та дівчат на

І ЕКЗАМЕН,
І ЗВІТ

комсомольської політ осві- 
За останні роки зріс інтс- 
у молодих виробничників 
економічних проблем. І

хороші справи. З місяця в 
місяць перевиконують 
свої завдання молоді ви
робничники, 
шого гуртка 
С. Костиря, 
мольці вже 
рахунок жовтня. У Г. Аб- 
дулова на календарі — 
грудень 1974 року.

Нявчання організовує моло
дих. Комсомольсько • моло
діжна ланка, яку очолює 
Ю. Куклич, раніше допускала 
порушення технологічного 
процесу. Чимало йшло бра
кованих виробів. Та й пове
дінка хлопців бажала бути 
кращою. З ними не раз гово
рили члени бюро комсомоль
ської організації цеху. Я. як 
пропагандист, з кожним зо
крема розмовляв відверто піс
ля занизь або ж зміни. Це

слухачі на- 
ІО. Куклич, 
Ці комсо- 

працюють в

дало свої наслідки. Вироб
ничники стали в ряди передо
виків підприємства. Нині апа
ратники працюють уже в ра
хунок серпня. їх вироби -- ви
сокої якості.
Однією з дійових 
залучення молоді 
вчення ленінської 
щини є Ленінські 
В нашій комсомольській 
організації відбулись уро
ки: «Ми патріоти-інтерна- 
ціоналісти», «П’ятирічка — 
мені, я — п’ятирічці», 
«Вчитись, працювати і бо
ротись по Леніну». Про
ведення Ленінських уро
ків на заводі стало тра
дицією. Крім цього, ми 
використовуємо й такі 
форми, як проведення 
теоретичних конференцій, 
усних журналів, -диспутів 
тощо. Ці заходи, безумов
но, підвищують зацікавле
ність слухачів до засвоєн
ня тієї чи іншої теми.

Молодь заводу грунтов
но вивчала матеріали XVII 
з’їзду ВЛКСМ, виступ на 
ньому Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша Л. І. Брежнєва. Висо
ка оцінка партією діяль
ності Ленінського комсо
молу окрилила нашу мо
лодь. Жити і працювати, 
як заповів Ілліч — девіз • 
юнаків та дівчат нашого 
підприємства.

О. КЛЕВАК, 
пропагандист гуртка 
«Основи економічних 
знань» апаратного це
ху Олександрійського 
електромеханічного за
воду.

форм 
до ви- 

спад- 
уроки.
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ІДИ в життя
ШЛЯХОМ ТРУДА
яєтг''ЧаС’ 1 їгато нин^шн*х вихованців професійно-технічних училищ ста« 
КЯ^ пїї!?«МН Р°^1тннкамн- новаторами виробництва, героями праці, керівнії« 
їатигя пп ЦІЛНХ галузей народного господарства. Допомогти їм підготу-
ного ЛкпЛ!па в ПерШу чвргу “°вннен комсомол». Ці слова Генералы
ВЛКГМ^Аппж^ КПРС товариша Л. І. Брежнєва, виголошені ним на XVII з’їзді 
Спілки’ сформулювали важливе завдання перед усіма членами Ленінської 

11 ТЧ В 22 пРоФесійно-техн1чних з чилніцах навчається близько
сяч ₽0КИ дев ЯТОІ п’ятирічки із стін училищ вийшло понад ЗО тика півні кваліфікованих спеціалістів. Як зробити, щоб випускники працювали 
vчйJrmIт' сучасного науково-технічного прогресу? Як досягти того, щоб з 
тпїпйші оИ-^л-5НЛ? НЄ т льки хороші спеціалісти, але й ідейно загартовані люди, 
трудящі з комуністичними переконаннями?
глпиі ₽о° Л? йтиме ^ова иа обласному зльоті відмінників, який відкривається сьо- 
Ця сторінка0801^3^1* ^Р° справн його учасників, про плани і задуми розповідає

КОЖЕН ДЕНЬ 
ДО ЗРІЛОСТІ
• ВІСІ і з професійно, 

технічних училищ області

ВИРІШИЛИ — ЗРОБИМО

Днями в Бобринецькому 
СПТУ NS 2 відбулися ком- 
соалольські збори, на яких 
виступив делегат XVII з’їз
ду ВЛКСМ, перший секре
тар Бобриноцького рай
кому ЛКСМУ О. Рожко- 
ван. Заслухавши розповідь 
про з’їзд, про завдання, 
поставлені на ньому перед 
членами Спілки, комсо
мольці училища постано
вили; ширше розгорнути 
соціалістичне змагання за 
успішне виконання взятих 
зобов'язань, в усіх групах 
глибоко вивчити промову 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва на 
XVII з'їзді ВЛКСМ, підви
щити громадську актив
ність кожного комсомоль
ця.

ВСЕ ЖИТТЯ З 
КОМСОМОЛОМ

Серед учнів Знам’янсь- 
кого МИТУ № 3 напруже
но проходять змагання за 
звання «Групи резерву ко
муністичної праці». Нині 
це звання присвоєно групі 
штукатурів-малярів № 7. 
Велика заслуга в цьому її 
керівника, — майстра ви
робничого навчання Віри 
Олександрівни Цимбал. 5 
минулому випускниця учи
лища, комсомольський ак
тивіст (Віра Олександрів
на була делегатом XV 
з'їзду ВЛКСМ) в .'на й сьо
годні віддає асі свої сили 
і знання роботі з комсо
мольцями групи.

ВЧИТИСЯ ТВОРЧОСТІ
Кожна група Капітанів- 

ського МИТУ (Нсвомирго- 
родський район) перед
плачує журнал «Раціона
лізатор і винахідник». Це 
допомагає ширше залу їз- 
ти молодь до технічної 
творчості, поглиблювати 
знання зі спеціальності,

ЛИСТИ З БАШКИРИ

«Батьківщина» —- так 
зветься клуб, який працює 
з Новгородківському
СПТУ № 6. Його члени ви
вчають історію й сього
дення нашої країни, рес
публіки. Не меншою по
пулярністю користується в 
училищі і клуб інтернаціо
нальної дружби. З особли
вою жвавістю проходить 
листування новгорхздків- 
ців з колегами — учнями 
Давлекановського СПТУ 
№ 4 Башкирської АРСР та 
Слуцьким СПТУ № 9 Бі
лоруської PCP.

ГОТОВІ СТАТИ 
ВОЇНАМИ

В Ульяновському СПТУ 
N° 11 успішно працює 
гурток мотоциклістів. Його 
43 учасники часто прово
дять спортивні змагання, 
які сприяють підготовці 
юнаків де служби в лавзх 
Радянської Армії.

РОБІТНИК - ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО
Наше училище зручно розташувалося в шахтарському мікро

районі «Перемога» міста Олександрії, його відразу помітиш: ад
же воно просторе, гарне, світле. У класах, майстернях, навчаль
них кабінетах і лабораторіях навчається близько 600 учнів.

Л-ае наше училище і__“ " ' ~
дріяважбуд». Ми змагаємося з 
підприємства. Цікаво виміряти свої 
суперником.

Робітник — звання почесне. Вже тепер ми готуємось до того, 
щоб гордо пронести його кркь роки.

чудових шефів — робітників комбінату «Олсксан- 
і з комсомольсько-молодіжними колективами 

.___ ___ї можливості у поєдинку з сильнішим

ЗДОБУДЬ
ХЛІБОРОБСЬКЕ

Олекса
Л. ІСАЧЕНКО, 
)го МПТУ № 7. ВМІННЯ

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ П'ЯТІРКА
Сьогодні па обласний зліт відмінників системи профтехосвітн Кі- р ВОЧЗІІНСЬКА: 

ровоградіцини приїхало 500 учнів. Це — кращі з кращих і в на
вчанні, і в громадському житті. Як досягли вони цього? З якими 
думками, планами приїхали до обласного центру? Що передувало 
зльоту у житті їх колективів? Корсспондеіц нашої газети М. Мікель 
зустрілася з двома учасницями зльоту — групкомсоргамн кірово
градських профтехучилищ НАТАЛКОЮ ГОНЧАРОВОЮ та ГАН
НОЮ ВОДЗИНСЬКОЮ і взяла у них інтерв’ю,

— Дівчата, відрекомендуйтесь, 
будь ласка, нашим читачам,

Н. ГОНЧАРОВА: Я навчаюся в 
Кіровоградському міському про
фесійно-технічному училищі № 4. 
В недалекому майбутньому — то
кар. Другий рік обіц яюсь груп- 
комсорогом. /Делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ.

Г. ВОДЗИНСЬКЛ: Учениця
МИТУ № 2 обласного центру. . ться і технічній творчості? 
Обрала спеціальність ма.тяфа-шту- ” ~~- 
катура. Протягом року очолюю 
комсомольську групу.

— Ви — відмінниці. Про що, по- 
вашому, слід найбільше дбати, 
щоб постійно мати «п’ятірки»?

Г, ВОДЗИНСЬКА: Щоденна 
праця над підручниками і уважне

засвоєнпя матеріалу на уроці. Л 
також правильно організувати свій 
час.

Н. ГОНЧАРОВА: Повністю 
поділяю думку Ганні!. Але не 
треба забувати і гурткозу роботу. 
У нашому училищі працюють гурт
ки з усіх предметів. Особисто я 
сідвідую хімічний -- «Алмаз».

— Певно, значне місце відводи- :----- ------------
II. ГОНЧАРОВА: Так. В моїй 

групі навчаються, наприклад, 
Олександр Дмитрієв і Юрій Тар- 
чук. Обом їм_ до вподоби кон
струювання. Хлопці добре вчаться. 
Вони — головні консультанти з 
креслення та токарної справи — 
адже в гуртку технічної творчОС-

КОЛИ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ЗАНЯТТЯ, УЧНІ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 2 НЕ ПО
СПІШАЮТЬ РОЗХОДИТИСЯ. ТУТ НА НИХ ЧЕКАЄ ЩЕ БАГАТО ЦІ
КАВОГО: ВЕЧОРИ. ЗУСТРІЧІ. ЛЕКЦІЇ. ОСОБЛИВО ПОПУЛЯРНІЇ. 
МИ СТАЛИ СЕРЕД МАЙБУТНІХ РОБІТНИКІВ КОНКУРСИ «НУМО 
дівчата:» та «нумо, хлопни», на фотознімку п. журав- 
ЛЬОВА ВИ БАЧИТЕ, ЯК ВШАНОВУЮТЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ОДНОГО 
З ТАКИХ ЗМАГАНЬ.

В Гайвороні відбулися шості 
обласні змагання майбутніх ме
ханізаторів. У них взяли участь 
учні шести сільських професій
но-технічних училищ Кірово- 
градщини.

Командою перемогли учні 
місцевого СПТУ № 5. Гайворон
ні втрете підряд вибороли пе
рехідний кубок обласного управ
ління професійно-технічної ос
віти. Честь училища захищали 
комсомольці — В. Цимбал, 
В. Димов і В. Валебний. Воші 
нагороджені почесними грамо
тами і перехідними вимпелами 
обкому ЛКСМУ. На другому 
місці — учні Оникіївського про
фесійно-технічного училища 
(Маловисківськнй район), на 
третьому — представники Нов- 
городки.

В індивідуальних змаганнях 
найкраще виступив Василь Цим
бал (Гайворонськс СИТУ № 5). 
(На фото — в центрі).

Високу майстерність проде
монстрували також Микола Ма
лик (на фото — зліва) —- учень 
Оникіївського сільського проф
техучилища і Володимир Чор
ний з Новгородківського учи
лища,

Л. УРБАН.
Н.і фото зліва: трактори на 

лінії готовності.
«Рото В. ЗЕМНОРІЯ.

ська група у поглибленні якості 
знань учнів?

виставку, присвячену Н. ГОНЧАРОВА: Я вважаю, що 
саме воші має виховувати свідоме 
ставлення до навчання. Ми часто 
проводимо бесіди, запрошуємо 
на зустрічі передовиків виробнії- 
цтва. Питання про тих, хто навча
ється па двійки і трійки, ставимо 
принципово. Осі. і нещодавно саме 
так провели групові комсомоль
ські збори на тему; «Незадовіль
на оцінка в училищі — брак на 
ЕИробШІЦТВІ».

Г. ВОДЗИНСЬКА: У нашій гру
пі діє «пост всеобучу». Він допо; 
мигає тям, хто має певні прогаліь 
ші в знаннях. Кожен учень груші 
має постійне доручення, про його' 
виконання .звітує перед колекти-і 
вом..

— Що чекає і е ви від зльоту?
II. ГОНЧАРОВА: Довідаюсь npq 

досвід кращих комсомольських 
груп у боротьбі за глибокі й міцні, 
знання.

Г, ВОДЗИНСЬКЛ. Цікавити
мусь новими громадськими спра
вами, якими живуть учні профтех-. 
училищ області. ■

ті вивчають ці предмети доскона
ло, Зараз гуртківці готують свої 
моделі на ' Г~~
100-річчю заводу «Червона зірка».

~ • Захоплюю
ться технічною творчістю і в нашо
му училищі. Любителі цієї справи 
працюють у спеціально обладнаній 
аудиторії. Тут є все необхідне: і 
креслярська дошка, і верстати, і 
наочність.' Двічі на рік гуртківці 
знайомлять нас зі своїми робота
ми.

— Яким предметам ви приділяє
те більшу увагу: зі спеціальності 
чи загально-теоретичним?

Н. ГОНЧЛРОБЛ: Щодо мене, 
іо надати якусь перевагу спеціаль
ним дисциплінам над загально- 
ісоретичними — не. наважуюсь. 
Воші тісно переплітаються між со
бою. Так, фізика і хімія допома
гають мені вивчити глибше техно
логію обробітку металів.

І’. ВОДЗИНСЬКА: Л мені 
вподоби естетика. Вважаю, 
училище повинно давати не тільки 
міцні знання із спеціальності, але 
й виховувати повноцінну людину, 
почуття прекрасного.

-- Яке місце займає комсомоль-

до 
що

г і

ІІА ПОКЛИК ЗЕМЛІ
Я — степовик. І професію обрав собі, як і належить в роду нашому —• хлі

боробську. Через кілька місяців прийду и рідшій свій колгосп «Дружба», що 
у Вільшаиському районі, працюватиму водієм. До праці мені не звикцтії: ще 
в школі, під час лігніх канікул звідав і серпневу спеку, і. напружений ритм; 
жнив, і вимоги механізаторів. Але все ж з побоююсь того дня, коли до
ведеться самому сісти за кермо. . „

Тому зараз в училищі, намагаюсь використати все для того, щоб прийти 
на робоче місце з якомога глибшим званням своєї спеціальності, І так думаю 
й почуваю не тільки я, але її усі мої товариші.

Про пашу 101-у групу в СПТУ можна почути баї ато хорошого. Ми часто 
виходимо переможцями в змаганні за місяць, утримуємо перехідний Червоний 
прапор в училищі. Це відзнака не тільки за успішне навчання, але и за актив
не громадське життя, хорошу поведінку. Староста групи В Лоскутов, секре
тар комсомольської організації Віктор Черненко організували життя груші 
цікаво й змістовно. .

Зараз одне з ударних наших завдань — оформити, кабінет автосправи и 
дорожчих знаків. Практично, готуємо ми його вже не для себе — через кіль
ка місяців ми вийдемо із стіп училища. Але наші хлопці віддають роботі всю 
душу. Во вже стало традицією; немає в степовика справ дрібних, кожна ви
магає до себе повної уваги 3 такими думками і намірами ступимо і в само
спине життя. с КОЗЯРОВСЬКИИ,

учені. Головднівського СПТУ № 8, відмінник навчання.
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II A It А З № З
командуючого комсомольською військово-спортивною грою «Орля»

25 травня 1974 року

Де* роки минуло часу, ноли ком
сомольці середніх загальноосвітніх 
ШКІЛ, Профтехучилищ, ТЄХНІкул-:5 об
ласті вчг,-снились у Всесоюзну ком
сомольську військово-спортивну гру 
«Орля».

За це і* час посилилась робота по 
вихованню а юнаиіе і д;в«вт почут
тя радянського пв.ріотмзму, «орля
та» стали активними учасниками 
Всесоюзного походу по місцях ре
волюційної, бойової і трудової слави 
радянського народу, успішно скла
дають нормативи фізкультурного 
комплексу ГПО, на практиці закріп
люють військово технічні знання.

енналідливість, готуються бути за
хисниками рідної Батьківщини.

Всі учасники гри «Орляя готують
ся гідно зустріти 50-річчя з ДнЯ 
присвоения комсомолу імені В. І. 
Леніна.

На виконання постанови. Секрета
ріату 11К ВЛКСМ від 12 квітня 1974 
року «Про проведення І фіналу 
Всесоюзної комсомольської війсь- 
ИОбС-СПСрТИВНОЇ гри «Орля» 

НАКАЗУЮ:
’. Всім штабам гри привести б Бо

йову готовність підрозділи та про
вести військово-спортивні заходи:
— огляди строю;
— змагання з багатоборства ГГІО;

м. Кіровоград.

— військово спортивну комбінова
ну естафету;

— показове тактичне навчання;
— військово-технічну гру на міс

цевості;
— екскурсії місцями бойової сла

ви;
— трудові десанти.
2. Підсумкове донесення про 

проведення фіналу та характеристи
ку на кращі підрозділи надіслати в 
обласний штаб гри «Орля» до 5 
червня ц, р.

Командуючий комсомольською 
військово - спортивною грою 
«Орля» полковник у відставці 
В. II. ПОВІЙЧУК.

L

счвотп
ПЕРША ПРОГРАМ*. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Повний (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
• У ляльковому магазин:». 
(М). 10.00 — Музична програ
ма. «За листами і лядачіи». 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. «Розповіді про ро
сійських художників». (М).
11.00 — «Для вас. батько». 
(М). 11.30 — Інтербачення.
Кольо{х>ве телебачення. Кон
церт молодих виконавчій. (Мі.
12.15 — До 175-річчя з дня на
родження О. С. Пушкіна. 
«Друзі душі моєї». (К). 12.45 
•— «Музична естафета юних». 
(Львів). 13.30 — Кольорове
телебачення. «Людина. Зем
ля. Всесвіт». (М). 14.00 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(М). 14.30 — «Здоров’я». (М). 
15.00 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійна опера М. рим
ського-Коре а кока «Золотий 
іііпгвк» в Чехословаччнні.
(М). 15.45 — «Кінострічки ми
нулих років». (М). 10.35 —
«На арені нирку». (М). 17.0!)— 

Очевидне — неймовірне. (М).
15.00 — Повиті. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (МІ. 15.40 
— «Високе довір’я». Телена
рис. (11). 15.75 — Кольопове
телебачення. <Піспп-74». (М). 
19.27 — Кольорове телебачен
ня. «СРСР — Австрія — кур
сом співробінппіткл». (ЛІ). 
19.55 — Кольорове телебачен

ня. «Телевізійний театр мі
ніатюр «13 стільців». (М). 21.00
— Програма «Чаг». (М). 51.30
— Кольорове телебачення. На 
фестивалі «Київська весна». 
(К). 22.30 — «На ланах рес
публіки». (К). 22.35 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 — 
«Досягнуте зробимо нормою». 
(Жаркій). 11.00 — Програма
телефільмів, призерів Першо
го всесоюзного фестивалю те
лефільмів. присвячених робіт
ничому класу. (Донецьк). 
12.15 — «Поезія». (М). 12.30 — 
Ксльонове телебачення. «Біль
ше хоронгих товарів». (М). 
•ЗЛО — «Музичний календар». 
(М). 13.30 — Завтра — День
хіміка. «Вахта». /Донецьк). 
І4.СП — Художній фі льм «Друг 
мій. Мпколка», (К). 15.30 —
«Міжнародне життя». (К). 
16.00 — Спортивна програма. 
(К). 17.30 — «Екран передово
го досвіду». Документи льні 
фільми. (К). 15.00 — Я. Горь
кий. «Яків Богомолов». Виста
ва. В перерві — програма 
«Вісті». (К). 20.45 — «На лоб- 
ряпіч. діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Ма
демуазель Нітуш». Монтаж 
оперети Ф. Ерзе. (М). 22.50 — 
Чемпіонат СРСР в спортивної 
гімнагтикн. (М). 23.30 — Но-
впип. (М).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рач- 
коча гімнастика для дітей. 
(М). 0.20 — Повним. (М). 0.30
— Кольорове телебачення.
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу». (М). 11.00 —
«Музичний кіоск». (М). 11.30
— Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Нетламия 1 
легендарна». (ЛІ). 12.30 — Ко
льорове телебачення. «СІ.ть-

ська година*. (М). 13.30 —
Кольорове телебачення. «Під
нята цілина». II серія/ (М). 
15.10 — Кольорове телебачен
ня. «Сьогодні — День хіміка». 
Виступ міністра нафтопере
робно” 1 нафтохімічної про
мисловості СРСР В. С. Федо
рова. (М). 15.25 — Концерт.
<ЛА). 16.05 — «Весняні стрі
ли». Міжнародні змагання з 
стрільби з лука. (М). 16.20 — 
Сторінки творчості поста 
Л. Мартинова. (М). 17.00 —
Міжнародна панорама. ^(М).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 18.00 — Новини. (М).
18.15 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 19.15 — Кольооове теле
бачення. Художній фільм 
«Червоні маки Іссіїх-Куля». 
(МІ. 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Ваша думка». (М).
22.30 — Чемпіонат СРСР з 
спортивної гімнастики. (М).
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМ*. 10.00 — 
Кольорове телебачення. «На 
фестивалі «Київська веспа». 
ІК). 11.00 — Для дітей. Кон
церт. (Ужгород). 11.М —
Ф. Кнорре. «Весняна путівка». 
Те ne вистав а'. (К). 13.30 — Ху
дожній фільм «Чоботи». (К1. 
14.20 — «Сьогодні — День хі
міка». Зустріч з випускника
ми технологічного інституту. 
(Лніпропстропськ). 15.20 --
«Олівець - малювень». (К). 
15.50 _ «Ми—ня марші». (До- 
нгпьк). 17.W — Гпортпвна про- 
грпмя. (К). 18.00 — Програма 
«Вісті». (Київ ч включениям 
Кірпеогрз та'- 19.30 — «Іптсп- 
клуб». (К). 20.45 — «Па лоб- 
ряіііч. літи’». <К). 21.00 —
Прогряма «Час». (К). 21.50 — 
Кольорове те .тс бачення. ня 
замовлений виборців. Гкряні- 
зачія літературних творів.
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Трилогія «Ходіння по муках». 
Фільм 11 — «Вісімнадцятий 
рік». (К). 23.10 — Вечірні но
вини. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. »1.00

— «День народження поста».
Телефільм. (М). 17.00 — Рес
публіканська фізико-матема
тична школа. (К). 17.30 —
Програма «Вісті». (К). 1.8.(‘П - 
«День за днем». (К-л). 13.15
— Кольорове телебачення.
Для дітей. «Театр «Дзвіно
чок». (М). 18.30 — «Кандида
ти народу». Всесоюзний ре
портах!. (М). 10.15 — «Зби
ральну техніку — на лінійку 
готовності». (К-д). 19.35 — Те
лефільм. (К-д). 19.45 — Пре
м’єра телевізійного багатосе
рійного художнього фільму 
«Руїпн стріляють». 1 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Наші сусіди». (М). 
22.1С — Кольорове телебачен
ня. «Спортивний щоденник». 
(М). 22.15 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.18
— На допомогу абітурієнтам. 
«Запрошуємо вас на еконо
мічний факультет КДУ». (К). 
16.30 — «Сади па пісках». 
(Херсон). 17.00 — «Мамина 
школа». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Для школя
рів. «Вогните». (М). 1Я.(іо — 
Фільм-концерт «Музичив про
гулянка». (К). І’"8 — «Това
ри — народу». (К). 19.00 — 
Одна восьма фіналу Кубки 
СРСР з футболу. «Зоря» (Ео- 
роїпилопграл) — «Кайрат» 
(Алма-Ата). (К). 21.0(1 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм «Дапннм-лав- 
но». (К). 22.45 — Вечірні но
тній. (К). 22 55 — «На ланах 
респ;. бтікії». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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Професійно-технічне училище 
при Кіровоградському м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

па 1974—1976 навчальний рік
Училище готує робітників для м’ясної иромисло- 

уості. Строк навчання — одна рік.
Приймаються юнаки віком від 17 з полЬейівоіо ро

ків і старші, та дівчата віком від 16 з половиною ро
ків з освітою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 18 карбо
ванців та квартирними (3 крб.) н.а місяць, трмразо-! 
ьіім безкоштовним харчуванням, спецодягом та фор
меним одягом.

Гчртожитком училище не забезпечує, а розміщає 
учнів на приватних квартирах.

При училищі працює вечірня школа. *
Вступники повинні подати заяву на ім’я директора, авто

біографію, документ про освіту та народження, довідку про 
Сіам здоров’я, 6 фотокаргок (.3x4), довідку з місця прожи
нання, характеристику. Прийом документів з 1-го червня «и 
25-го серпня 1974 року.

Адреса училища: місто Кіровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат. їхати автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Київський книготорговельний 
технікум

ОГОЛОШУЄ

прийом учні» на 1974—197$ навчальний рік
но денне та заочне навчання з фаху «ТоЕарознаг- 

стео книги».
До технікуму приймаються:
На 2-й курс денного навчання особи, які мають середню 

сспіту. Строк навчання — І рік 10 місяців.
lia 3-й курс заочного нньчашін особи, які мають середню 

освіту. Строй навчання — 2 роки.
На денне навчання лрчгімаютьси громадяни віком до 30 

років, на заочне — без обмеження віку.
Для вступу необхідно скласти іспити: з історії 

СРСР (усно), з української чи російської мови та лі
тератури (твір).

Вступні іспити: на денне навчання — з І до 21 
серпня, на заочне назчання —з 10 до 20 серпня.

Без вступних іспигів здрахонуються особи, нагороджені 
після !аі.:>*чеиня середньої школи золотою чи срібиою ме
даллю; офіцери, прапорщики і мічмани Збройних Спл СРСР, 
військ та озіаніи Комітету державної безпеки при Ряді Мі
ністрів СРСР та Міністерства внутрішніх справ СРСР. заіль- 
і-ені з :іій< ькової служби в загас за станом здоров'я, вінок 
або скорс-чіііичм штатів (протягом двох років після звіль
нення).

Особи, Вигороджені після закінчення середньої школи по- 
>.вальиою грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих 
прідметів», звільняються від здачі вступних Іспитів « пред
мету, за успішне нивчсиия якою вони нагороджені грамо
тою.

Заяви про вступ надсилаються на ім’я директора 
технікуму або подаються особисто. На денне на
вчання — з 1 червня до 14 серпня, на заочне — з
2 травня до 10 серпня.

До заяви додаються: документ про освіту (оригіналі; ме
дична довідка (форма Лі 2SC); чотири фотокаріьіі розміром 
3x4 см: копія трудової книжки (для іих. хто мас стаж ро
боти не менше 2-х років), завірена керівником підприємства, 
установи чи колгоспу.

Зарахування учнів до технікуму: на денне навчан
ня — з 22 до 24 серпня, на заочне навчання — з 21 
до 30 серпня.

Почато.с занять на денному відділенні — 1 ве
ресня.

Для запакованих на заочне навчання — настаковча сесія
3 22 ДО 27 серпня.

Прийняті на дешіс павчаїїия забезпечуються стипендією 
на загальних підставах.

Адреса технікуму: 252025, Київ-25, вул. Володи- 
мирська, 7. Телефони: 29-76-60, 29-39-73.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське середнє 
профтехучилище № 8 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

па 1974—1975 навчальним рік

строком навчання 1 рік за спеціальностями: му
ляр. маляр; зі строком навчання 2 роки: штукатур- 
маляр. столяр-тесляр, арматуріїїік-беїошіцк.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою за 8—10 
класів віком від 15 до 25 років.

З 1974 року нрофте.хучпіиіцс № 8 переводиться па 
середню освігу з трирічіїим строком павчаїпія за 
спеціальностями: мапніпіст-екскаваторплк. слюсар- 
сантехнік, столяр-гесляр, муляр монтажних копег- 
рукпій. електромонтажник но. електроосвітленню, си
лових мережах і електрообладнанню. Принмаються 
юнаки з освітою за 8 класів віком від 15 до 25 ро);ів. 
Після 3-річпого навчання учні набувають обрану енс- 
піальпість та середню осіиту.

Учнів забезпечують безкоштовним трипазонмм харчуван
ням. обмундируванням та гуртожитком. Училище має хоро
шу тіпвчалшіо-внробпнчу базу, спортивний комплекс, актовий 
за т. їдальню.

За виконані роботи в процесі виробничої практики учням 
нараховується 33 проценти заробленої суми. Час напчаїїня 
зараховується до трудового стажу.

Вппускппкі! мають право вступати у випіі і серед
ні споцілльпі учбові заклали на пільгових умовах.

Початок тпв'пппя з 1 вересня 1974 року.
Прийом зяяв провадиться до-ЗІ серпня. До заяви 

годаютьея такі документи: свідоцтво про освігу. сві- 
доцтво про народження або паспорт, довідка з місця 
проживання і про склад сім’ї, характеристика зі інко
ли або місця роботи, автобіографія. 6 фотокарток 
розміром 8X1 см. довідка про етап здоров’я (форма 
.V? 286).

Звертатись на адресу: м. Кіровоград (Чсре.муш- 
ки), вул. Вопкова. 15. Телефон 3-1Ї-46. МИТУ Jft 8.

ДИРЕКЦІЯ.
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